ROŠT

červen
2019

Přeloučský

6

Zpravodaj pro občany Přeloučska

www.mestoprelouc.cz

Pozvánka na hrátky
s Elektrowinem

Nové luštění
pro děti

Setkání
s Josefem Volejníkem

. . . čtěte na str. 4

. . . naleznete na str. 16

. . . čtěte na str. 18

10 Kč
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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice
Dne 29. 4. 2019 se konala 14. schůze
Rady města mimo jiného se projednávala Výstavba domovních kanalizačních přípojek v místní části Mělice, Studie řešení výjezdu z parkoviště u domu č.p. 1632
Na Hodinářce v Přelouči, Studie využití
půdních prostor budovy ZŠ Kladenská
č.p. 494 Přelouč, Zápis KMS Štěpánov ze
dne 3. 4. 2019, Zápis KMS Tupesy ze dne
14. 4. 2019, žádosti o dotace z rozpočtu
města do 50 tisíc Kč na rok 2019. Rada například schválila výzvu k podání nabídky
a prokázání kvaliﬁkace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Parkoviště
u BISS ul. Jaselská, Přelouč“. Vedoucímu
odboru správy majetku Miroslavovi Manželovi rada uložila zadat posouzení intenzity automobilové a pěší dopravy ve špičkové hodině na přechodech pro chodce
v centru města v ulici Pražská u budovy
České spořitelny, v ulici Hradecká u budovy Záložny a budovy Moneta Bank, na

Pernštýnském náměstí a v ulici 28. října
u prodejny Holﬂor.
Další v pořadí 15. schůze Rady města ze dne 13. 5. 2019 projednala několik majetkových převodů, úpravu Studie řešení výjezdu z parkoviště u domu
č.p. 1632 Na Hodinářce v Přelouč ve 3 variantách označených 2a – 2c, rada vzala
na vědomí navržený způsob osvětlení lokality 33 nových rodinných domů v Klenovce klasickými výbojkovými svítidly
a odsouhlasilo se pořízení LED svítidel
s dálkovým ovládáním jejich provozu dle
koncepce veřejného osvětlení města pro
tuto lokalitu s rozdílovým doplatkem jejich
ceny na náklady města ve výši 350 000 Kč.
Rada města neodsouhlasila žádost společnosti SOP a. s. o využití komunikace na
p.p.č. 1796/2 v k. ú. Přelouč jako přístupu
pro svozovou techniku do nové části areálu společnosti díky skutečnosti, že stávající účelová komunikace není určena pro
provoz motorových vozidel. Rada také ne-

Přeloučští KADETI U17
na návštěvě u paní starostky
V pondělí 20. května 2019 navečer přivítala starostka města
Irena Burešová v zasedací místnosti Městského úřadu 12 přeloučských basketbalistů Kadetů U17 společně s hlavním trenérem
Víťou Priessnitzem, dále pak i trenéry Jiřího Priessnitze a Petra
Šindeláře. Tomuto basketbalovému týmu se v letošní sezóně skutečně dařilo. Získali titul „MISTR NADREGIONÁLNÍ SOUTĚŽE
KADETŮ V KATEGORII U17“, historicky poprvé se podařilo těmto sportovcům vyhrát všechny zápasy bez jediné porážky. Setkání probíhalo ve velice veselém duchu, je znát, že v týmu panuje
skutečně dobrá nálada. Právem můžeme být na Kadety U17 pyšní.
Paní starostka jim pogratulovala, poděkovala zároveň i za výbornou reprezentaci našeho města a také popřála nejenom fajn
prázdniny, ale především další výborné výsledky v nové sezóně.
Text, foto MG

udělila souhlas panu L. V., Míčov k využití
pozemků 410/4 a 410/ 26 v k. ú. Lohenice
u Přelouče pro umístění a provoz mobilního vleku pro wakeboarding z důvodu
zachování rekreační plochy pro veřejnost.
Rada projednala a vzala na vědomí žádost
občanů o rekonstrukci Veverkovy ulice
s tím, že v roce 2020 bude zpracována projektová dokumentace rekonstrukce této
ulice s předpokládaným zahájením rekonstrukce v roce 2021. Rada doporučila zařadit do rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2019 částku ve výši
700 tis. Kč na rekonstrukci povrchu hokejbalového hřiště. Na této radě se také projednalo stanovisko občanů k dopravní situaci v ulici Kosmonautů a konstatovalo
se, že současný stav, kdy vozidla parkují
na komunikaci a chodnících v ulici Kosmonautů, je v přímém rozporu se zákonem
o provozu na pozemních komunikacích.
Všechna usnesení z obou rad naleznete
na stránkách města.
MG
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Hledáme vhodné prostory
pro vybudování mikrojeslí,
zařízení péče o čtyři děti ve věku 0,5 – 3 roky.
Potřebujeme min. místnost cca 20–25m2, malou
kuchyňku, koupelnu – umyvadlo, sprcha, WC,
prostor pro parkování kočárků. V blízkosti zahrada
či dětské hřiště. Otevření mikrojeslí je plánováno
v roce 2019.
Projekt podpořen z financí EU.

Kontakt: T. Pipková 723 642 928
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Společenská rubrika

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši budoucnost?
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel nebo
četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás
z médií i sociálních sítí útočí spousty článků,
fotek a videí ukazujících škody, které člověk
nerozumným chováním přírodě způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní
pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého
způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi,
kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit
můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo
zpětného odběru, jen tak se mohou dostat
k ekologické recyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít více než 90 % materiálů, ze
kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny,
jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě, a bude tak možné omezit
spotřebu surovin z přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít,
pokud by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat ve
sběrném dvoře v ulici Pardubické 1630, v budově městského úřadu do malé sběrné nádoby nebo v elektro obchodě při nákupu
nových.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005
stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se

navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších
elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům
a obcím zcela zdarma.
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete odevzdat na více než 4400
sběrných míst, která společnost EKOLAMP
po celé České republice zřídila, a to bez ohledu na místo trvalého bydliště. Sběrná místa
jsou vybavena vhodnými sběrnými nádo-

bami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 7. května 2019 jsme v zasedací místnosti Městského úřadu přivítali další nové občánky.
Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví a štěstí.

Hrátky s Elektrowinem – zábavná akce pro děti
v rámci motivačního programu společnosti ELEKTROWIN
Město Přelouč v rámci motivačního programu kolektivního systému
ELEKTROWIN pořádá ve čtvrtek dne 27. června 2019 v době od
8 do 12 hodin na hřišti pod Záložnou vedle fotbalového stadionu pro
zpestření konce školního roku již čtvrtým rokem zábavně vzdělávací akci
pro děti zaměřenou na podporu informovanosti o zpětném odběru
použitého elektrozařízení. Součástí akce bude i výstava recyklace elektra. K dispozici bude několik stanovišť se zábavnými soutěžemi o drobné
ceny. Akce bude ozvučena reprodukovanou hudbou, provázet bude
zkušený moderátor, který každých 30 minut zařadí kvízové otázky o větší
dárky – triko či ručník s logem Elektrowin atd. Město Přelouč zve děti,
učitele i rodiče na tuto zábavnou akci, která bude většího rozsahu než
v letech minulých, proto si ji nenechte ujít. Těšíme se na vaši návštěvu.

Nicol Pospíšilová

Leoš Křivohlávek

Elena Gadžorová

Ilustrační foto:

PŘELOUČÁCI
Jubilanti duben
Jiřina Matulová
Květuška Bahníková
Libuše Kropáčková
Libuše Turynová
Josef Frydrych
Jindřich Pavlík
Jiří Miláček
Jiří Zachař
Věra Makešová
Ladislava Macková

Jubilanti květen
93 let
93 let
90 let
87 let
86 let
86 let
85 let
75 let
75 let
75 let

Miloslava Korbelová
Anna Zavadilová
Věra Dobešová
Venanc Vontorčík
Ladislav Líbal
Josef Hanuš
Václav Kohoutek
Jaroslava Nováková
Jiří Havránek
Václava Tichá

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

Zlatá svatba
Jana a Miloslav Bažantovi
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26. 4.

Vzpomínka

Poděkování

Dne 25. června 2019
si připomeneme 2. výročí od úmrtí
paní Věry HAASOVÉ.
Vzpomíná rodina a přátelé.

Velice děkujeme sestřičkám Haně Vamberské a Evě Randové
z Kamilky za péči o pana Josefa Doležala.
Celá rodina Doležalova moc děkuje
za jejich velice obětavou péči.
6/19
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S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Na pravidelné schůzce v měsíci květnu
se děti v rámci projektu S knížkou do života
(Bookstart) dozvěděly, jak se líhne motýl.
Ukázali jsme si, kam motýl klade vajíčka.

Vysvětlili, že housenka se musí pořádně najíst než se zakuklí a poté dlouho spí. Po dlouhém spánku se z kukly vylíhne krásný motýl.
A krásného motýla si děti vytvořily z hedvábného papíru. Dokonce jsme si ukázali,
že náš motýlek může pomocí statické elek-

Pod Zelenou bránou,

Studentky a studenti Virtuální univerzity třetího věku se na závěr
letního semestru 2019 vypravili na společný výlet. Protože tématem
semestru byly české dějiny, zamířili jsme do nedaleké Kutné Hory.
Cestou nebylo možné nezastavit se v překrásném kostele sv. Jakuba
v obci Jakub. Téměř pár kroků od Přelouče se tato celosvětově obdivovaná památka svojí vysokou věží vypíná vysoko nad okolní krajinu
již víc než 9 století a v současné době je krásně opravená a přístupná
veřejnosti. Přesto bylo toto místo pro mnohé z nás příjemným překvapením a někteří ho navštívili poprvé.
Kutná Hora je naopak pro všechny místo důvěrně známé. Z toho
důvodu jsme navštívili nově opravený Dům Mikuláše Dačického. Jeho nové interaktivní vybavení nás zaujalo a jak se ukázalo, nejen děti
jsou hravé a zvídavé.
Stihli jsme ještě prohlídku Vlašského dvora a výpravu jsme zakončili návštěvou katedrály Sedleckého kláštera.
Dojmů i zážitků jsme si domů přivezli opravdu hodně. A snad
i odhodlání pokračovat v dalším semestru VU3V v druhé části tématu České dějiny v souvislostech II.

pátý román přeloučské spisovatelky Jany Klimečkové, se vydal mezi
čtenáře. A už podle jeho názvu je jasné, že děj se odehrává převážně v Pardubicích.
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třiny i třepotat křídly. Na závěr schůzky si
maminky pro své malé ratolesti vybraly zásobu knížek pro prohlížení i večerní čtení
před spaním. Už teď se všichni těšíme na to,
co si pro nás Martina připraví na příští měsíc.
Petra Šitler

DO KUTNÉ HORY A ZPĚT

Přeji všem studentům krásné prázdniny a připomínám, že začínáme ve čtvrtek 3. 10. od 13.00 opět v zasedací místnosti MěÚ
Přelouč.
Pokud ještě nestudujete a máte zájem se přidat, jste vítáni.
L. Hývlová

červen 2019
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Kultura

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI
ZVE K NÁVŠTĚVĚ A NABÍZÍ NOVÉ TITULY
NAUČNÁ LITERATURA
Vojenství
TOMÁŠEK, Dušan
Generál šel na smrt: životní příběh
Aloise Eliáše. Praha: Epocha, 2019.

Psychologie

Proto také křest této knihy proběhl 15. května v restauraci Evropa
v Pardubicích pod záštitou primátora statuárního města Pardubice
Martina Charváta.
Prostřednictvím stránek tohoto románu se přeneseme do druhé
poloviny 19. století, do doby, kdy většina obyvatel žila na venkově.
Mnozí, zejména dívky, toužili dostat se do města. Hlavní hrdince
románu Terce se to povedlo. Budeme sledovat nejen osudy její, ale
i život v Pardubicích, tehdy ani ne dvacetitisícových. Víc se na
398 stránkách dočtete a nebudete se ani chvilku nudit.
Křtem knihy provázel vedoucí kanceláře primátora Radim Jelínek
Nejdříve o své knize pohovořila autorka, poté následovaly ukázky,
které přečetla Věra Jelínková. A pak už došlo k očekávanému aktu.
Román pokřtili místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše
Horská, primátor Pardubic Martin Charvát a starostka obvodu Pardubice 1 Alena Stehnová. Všichni kmotři popřáli knize hodně úspěchů u čtenářů a šťastnou cestu k nim. Mezi hosty byla i starostka města Přelouče Irena Burešová.
Román Pod Zelenou bránou je už nyní na pultech knižních prodejen. Hezké zážitky s knihou!
Věra Jelínková

DUTTON, Kevin
Moudrost psychopatů: svatí, špioni
a sérioví vrazi. Praha: Portál, 2019.

Vlastivěda
KUBELKA, Tomáš
Čarokraj: Pardubický kraj.
Horní Bradlo Čarokraj, 2018.

Regionální publikace
PEŠTA, Matěj
Slavní přeloučští rodáci a obyvatelé:
(od středověku do konce 19. století).
Přelouč: Kulturní a informační centrum města Přelouče, 2019.
Životopisy, genealogie
JUŘÍK, Pavel
Kinští: Bůh, čest, vlast.
Praha: Knižní klub, 2019.
KORTKO, Dariusz
Kukuczka: příběh nejslavnějšího polského horolezce.
V Brně: Jota, 2019.

KRÁSNÁ LITERATURA
DENEMARKOVÁ, Radka
Hodiny z olova. Brno: Host, 2018.
VIEWEGH, Michal
Povídky o nelásce. Praha: Ikar, 2019.
BELSHAM, Alison
Tatérka. V Praze: Plus, 2018.
HOLT, Ben
Zvířecí hrdinové: pravdivé příběhy
o mimořádné odvaze a vynalézavosti zvířat.
Praha: Euromedia Group, 2019.
SCHLINK, Bernhard
Olga. Praha: Odeon, 2019.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
WECHTEROWICZ, Przemysław
Nerozluční přátelé. Brno: Host, 2019.
GOUGH, Julian
Brumla a Remcík. Nečekané přátelství. Praha: Euromedia, 2018.
Vtipný a veselý příběh o přátelství
mezi medvědicí, kterou znenadání
probudí zloděj ze zimního spánku
a králíkem Remcíkem.
SILVESTRI, Federico
Atlas vlajek.
Praha: Dobrovský s.r.o., 2018.
J.K.
6/19

7

Kultura

Sbor J. B. Foerster Přelouč zpíval v Senátu
Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster Přelouč přijal pozvání místopředsedkyně senátu Miluše Horské a v rámci Kulturního léta v Senátu
přednesl hodinový koncert v krásných prostorách Valdštejnské zahrady. Výlet do Prahy odstartoval již v dopoledních hodinách, protože pro všechny členy sboru byl kromě koncertu připravený i doprovodný program v režii paní senátorky. Členové sboru nejprve
absolvovali komentovanou prohlídku Valdštejnského paláce, ve své
kanceláři je následně přivítala přímo Miluše Horská. Ačkoliv ráno
při odjezdu pršelo, v Praze se již mraky rozplynuly a ukázalo se sluníčko. Právě díky krásnému počasí si pak všichni mohli prohlédnout

i Valdštejnskou zahradu. Dále následovala krátká pěvecká zkouška
a v 17 hodin po úvodním slovu Miluše Horské a sbormistra Petra
Vacka rozezněl samotný koncert. V repertoáru zazněly skladby světské a duchovní, všechny přednesené skladby vždy v úvodu uvedl
sbormistr Petr Vacek. V publiku nechyběli ani přeloučští rodáci žijící nyní v Praze, na koncert dorazili manželé Klapkovi, pan Závodský
s chotí, velmi milým hostem byla i bývalá letitá předsedkyně sboru
paní Jiřina Koppitzová, která ve sboru působila do roku 2011. Děkujeme všem členům sboru, že tímto krásným koncertem naše město v Praze reprezentovali.
Foto, text MG

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
„J. B. FOERSTER“
Jarní koncert Smíšeného pěveckého sboru

ŘEMEN – 20 hod. I POLYMETAL – 22 hod.

člena Unie českých pěveckých sborů
Řídí: Petr Vacek
Host: Pěvecký sbor Hořice

21. června 2019 od 20 hod.

Taneční zábava s rockovými kapelami
Přelouč, park za školou
Vstupné 100 Kč

červen 2019
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Zajímavosti

2. června 2019 v 18 hod.
Občanská záložna Přelouč
Vstupné 50 Kč

TRADIČNÍ LETNÍ STŘEDEČNÍ KONCERTY
NA NÁMĚSTÍ
POLANSKÉHO PŘELOUČ

26. 6.

15. ročník festivalu dechových hudeb

Sobota 8. června 2019
Park za ZŠ Masarykovo náměstí – program
14.00
15.00
17.00
19.00

Drobné kamenné památky Přeloučska.
Sloup se sochou Panny Marie ve Zdechovicích
V našem seriálu jsme vám ukázali již všelijaké kamenné památky, ale mariánský sloup
ještě asi ne. I s těmito sloupy se na Přeloučsku můžeme setkat. Co to mariánský sloup
je? Je to prostě typ sochařského díla, které
má podobu sloupu, na jehož vršek je umístěna mariánská socha, např. Madona (Panna Marie s Ježíškem). Mariánské sloupy byly
vztyčovány jako věnovaná nebo děkovná díla
a jako pamětní sloupy, často jako připomínka tragických událostí, válek, případně morové epidemie (morové sloupy). Ztvárnění
mariánských sloupů je rozmanité – od jednoduchých sloupů s umístěnou sochou na
vršku až po díla s bohatou výzdobou. Jeden
mariánský sloup stojí hned u hlavní silnice ve
Zdechovicích.
Na návsi před zámkem ve Zdechovicích
se nachází sloup se sochou Panny Marie (typ

Immaculata, česky Neposkvrněná) z počátku
18. století. Bližší datace není známa, víme jen,
že zde byl zřejmě již před rokem 1722. Restaurace a úpravy díla proběhly dle literatury
v letech 1848, 1864, 1963 (p. Krátký z Pardubic) a 1973. Od roku 1958 je sloup se sochou
památkově chráněný. Podle památkářů je to
„barokní socha dobré úrovně“. Podstavec je
z cihelného zdiva, sloup a socha z pískovce.
Na čtyřbokém soklu s okosenými rohy je
sloup se sochou světice. Sloup má římsovou hlavici. Panna Marie je zde prostovlasá,
stojící na zeměkoulu, ruce má složeny k pravému rameni. Nad hlavou má svatozář se
sedmi hvězdami.
Dnes to byl mariánský sloup, co bude příště? Kamenných památek je celá řada a na
Přeloučsku je jich mnoho.
Text+foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta

Pravidla silničního provozu 15
Od nedávné doby, zejména v souvislosti s modernizací pozemních komunikací, se na některých místech počalo objevovat při okraji vozovky vodorovné dopravní značení v podobě bílé
klikaté čáry. Nejedná se ale o značku zákazovou, jak se někteří řidiči mylně domnívají. Bílá
klikatá čára, předem pouze upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost. Bývá umís6/19
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DO ZUŠ Přelouč
MUZIKANTI Z JIČÍCH ČECH
ŽADOVJÁCI
CHODOVARKA

Vstupné zdarma
Srdečně zveme všechny příznivce kvalitní dechové hudby.

5. ROČNÍK STRONGMAN 2019
Česká profesionální Strongman liga – pohár profesionálů

3. 7.
10. 7.
17. 7.
24. 7.
31. 7.
7. 8.
14. 8.
21. 8.
28. 8.
4. 9.

BUĎ FIT + SAFARI akordeon orch.
– Přelouč, Hradec Králové
WALDA S KAPELOU MALEVIL
– hity W. Matušky – Praha
ALBAND – akust. koncert býv. členů sk. Kern
– Brno
KANTOŘI – folk – Nový Bydžov
CRIONIC + NENÍ ZAČ! – rock
– Přelouč, Pardubice
CRAZY DOGS – rock’n’roll 50. let – Praha
DECHOVÝ ORCH. VL. KOSINY – Přelouč
ERIC CLAPTON REVIVAL – Poprad (SK)
HOT TAMALES TRIO – folk blues – Polsko
LUCIE REVIVAL – Praha
JAHODY – rock cover – Přelouč

15. června 2019 od 14 hod.
Masarykovo náměstí Přelouč
Vstupné zdarma

Začátky koncertů v 19 hod., vstupné zdarma
Masarykovo náměstí Přelouč

ťována před frekventované přechody pro chodce, nepřehledné
úseky komunikací, neočekávaná zúžení silnice apod. Naproti tomu žlutá klikatá čára vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. Při vyznačení plochy pro účely zásobování, může být
doplněna nápisy „ZAS“. Nezaměnitelnost obou
značek podporuje nejen barevná úprava, ale
i rozdílný tvar.
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
6/19
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
NEIL PODRUHÉ
Většina z nás nemá mnoho příležitostí poslechnout si rodilého mluvčího. Někteří z nás se dívají na zahraniční filmy v originálním znění, ale
naživo je to určitě lepší. Proto jsme
v pondělí 6. května v naší škole rádi
přivítali Neila, sympatického Angli-

čana. Známe ho už z minulého roku,
kdy nám přijel povyprávět o Velké
Británii. Tentokrát si pro nás Neil nachystal prezentaci o Irsku a Severním
Irsku. Zopakovali jsme si něco z dějepisu, a dokonce nás přišly navštívit
některé historické osobnosti, jako například Caesar, král Harald nebo královny Viktorie, Alžběta I. i Alžběta II.
Ve skutečnosti šlo o naše převlečené
spolužáky, ale stejně sklidili bouřlivý
potlesk. Nechyběly soutěže a písničky. Všichni jsme se dobře bavili a přitom jsme se i něco naučili, takže Neile,
moc děkujeme a zase někdy na viděnou!
Mgr. L. Machová

Školní slavík 2019
V úterý 16. dubna se naše krásná
učebna hudební výchovy zcela zaplnila nejlepšími zpěváčky všech tříd
naší školy. Celkem se soutěže zúčastnilo 64 dětí v osmi kategoriích. Aby
vše krásně šlapalo, pomáhali se zapisováním, fotografováním a kamerováním 3 z nejstarších – děkuji za
velkou pomoc Veronice, Sáře a Martinovi z 9. A. Všichni zpěváci se po
prvním zahřátí, rozcvičení společně
rozezpívali a pak už mohla začít samotná soutěž od nejmladších prvňáčků až po nejstarší, na které se vždy
všichni malí moc těší, protože jejich
vystoupení je už opravdový „koncert“. Všichni byli velmi dobře připraveni a rozhodování o pořadí bylo
velmi těžké! Proto si často první, druhé nebo třetí místo odnesli i 2 zpěváci... Vítězové svých kategorií se budou
snažit o co nejlepší umístění v kraj-
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ském kole – Pardubický skřivan, na
které se těšíme v červnu. A kdo patří
mezi postupující vítěze?
Kategorie
dívky 1.–2. třídy:
Nela Nedbalová
1. A,
Sára Ševčáková
2. A,
Michaela Kratochvílová 2. A
chlapci 1.–2. třídy:
Matěj Školník
2. A
dívky 3. třídy:
Nela Vašíčková
3. B,
Adélka Kubíčková
3. B
dívky 4. třídy:
Lucie Kubisková
4. B,
Barbora Fernižáková
4. B
chlapci 3.–4. třídy:
Samuel Král
4. A
dívky 5.–6. třídy:
Lucie Malíková
6. B,
Klárka Šetinová
5. A
chlapci 5.–6. třídy:
Tomáš Nedbal
5. A
dívky 7.–9. třídy:
duet Alice Rálišová
7. B
a Jana Šandová
8. A
chlapci 7.–9. třídy:
David Tichý
9. A,
Tomáš Balý
9. B
Všem vítězům blahopřejeme!!!
Mgr. Veronika Pokorná

Putování po Itálii
Na přelomu dubna a května jsme
vyrazili společně s 8. a 9. ročníky na
cestu po Itálii.
Dne 29. dubna započala naše cesta z města Přelouč směrem na jih. Po
18ti hodinové, tedy velice únavné cestě autobusem, jsme konečně zastavili ve městě La Spezia. Odtud jsme
začali naši trasu po pěti malých vesničkách, které dohromady tvoří nádhernou oblast na pomezí hor a moře – Cinque Terre. Fotografie jsou
odsud opravdu nádherné.
Pozdě večer jsme konečně dorazili
na náš první hotel Zucconi v Montecatini Terme, které bývalo v minulosti
lázeňským městem. Musíme zdůraznit, že jídlo v hotelu bylo vynikající,
na druhou stranu některé pokoje byly na náš počet menší, ale přesto dostačující. Celkově jsme s hotelem byli
spokojeni.
Další den ráno jsme navštívili dvě
z nejkrásnějších měst v Itálii, Pisu a Florencii. Samozřejmě jsme také viděli
jednu z nejznámějších památek – Šikmou věž v Pise. Ve Florencii jsme se
procházeli na náměstí s Dómem Santa Maria del Fiore, který byl opravdu
dechberoucí.
Po druhé noci v našem prvním hotelu nás autobus převezl k největšímu jezeru v Itálii, Lago di Garda. Dále

následovala procházka po dvou městech na pobřeží jezera, Sirmione a Malcesine. Nebylo moc času na všechnu
tu krásu, která je v Sirmione, ale vynahradila nám to cesta lanovkou na
horu Monte Baldo, odkud bylo vidět
jezero i krásné zasněžené Alpy, bohužel částečně schované za mlhou.
Po tomto výletu nás čekala cesta
na náš druhý a poslední hotel – Park
Venezia, ve kterém jsme strávili pouze
jednu noc.

Naši cestu po Itálii zakončil pobyt v Benátkách. Bylo zajímavé vidět,
že místo autobusů a vlaků jsou prostředkem hromadné dopravy lodě
(vaporeta). Jedna z těchto lodí nás
dopravila poblíž Náměstí Svatého
Marka. Počasí nám v tento den nevydrželo tak pěkné jako v předchozích dnech. Začalo pršet, takže jsme
dobu našeho rozchodu byli nuceni
trávit převážně schovaní v uzavřených prostorech (památky, restaurace, obchody). Musíme ale uznat, že
i přes déšť to byla krásná tečka na
závěr.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelům, paní průvodkyni
a vlastně všem, co se na našem výletu podíleli a postarali se o to, že jsme
všichni v pořádku dorazili domů.
D. Tichý a V. Rumlová z 9. A

Okresní kolo
ve vybíjené
Po vítězství v okrskovém kole odjeli naši šesťáci do Moravan, kde se
zúčastnili kola okresního. V konkurenci osmi škol z Pardubicka obsadili
výborné druhé místo, když ve ﬁnále
těsně podlehli chlapcům ZŠ Benešovo náměstí Pardubice. Škoda jen, že
se jim nepodařilo zopakovat výkon
ze základní skupiny, kde své ﬁnálové
soupeře jasně přehráli.
Mgr. M. Bulušek

Právo pro každý den
2019
Jako každý rok se zástupci žáků
z 8. a 9. tříd zúčastnili soutěže Právo
pro každý den. Tato soutěž nepřímo
navazuje na přednášky Městské policie Přelouč, které jsou mimo jiné zaměřené na zvyšování právního vědomí naší mládeže.
XV. ročník oblastního kola se konal v Přelouči dne 13. května 2019
a soupeři nám byla družstva žáků
z okolních škol – z Chvaletic, Choltic,
Řečan nad Labem a ZŠ Smetanova
Přelouč.
Z celkem devíti družstev se žáci
9. A naší školy ve složení David Tichý,
Veronika Rumlová, Sára Vopelková
a Adéla Štěrbová umístili na krásném
druhém místě a žáci 8. A, úplní nováčci této soutěže, na místě šestém.
Vítězné týmy si odnesly pěkné
poháry i diplomy a všichni soutěžící
jistě i zajímavé zážitky a vědomosti,
které jim budou užitečné i v dalším
profesním a osobním životě.
Oběma týmům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Mgr. L. Podlasová
Přelouč je moc krásné město,
lidí tu už žije přes sto.
Když vola na věž tahali,
několik lan přetrhali.
Nakonec vše dobře dopadlo,
bylo to velké divadlo!
Pan Filipovský se zde narodil
a Přelouč tím velmi proslavil.
Jakub Mrkvička 5. A
Kdes má rodná ves?
Domy stojí pěkně v kruhu,
stromy rostou všeho druhu,
sousedi jsou jako med,
mají rádi ten náš svět!
A to je ta rodná víska,
Lohenice, domov můj.
Vítek Frosch 5. A
Přelouč, to je město krásné,
skládáme tu také básně.
Máme se tu všichni rádi,
protože jsme kamarádi.
Naše město má dost věží,
život je tu fajn a svěží!
Přelouč, ta je nejlepší,
nikdo se tu nemračí!
Klára Šetinová 5. A
Malebné místečko,
to je naše městečko.
Na náměstí věž se tyčí,
pod ní malé květy klíčí.
Bydlíme tu všichni rádi,
máme tu své kamarády.
Slunce se tu neloučí
nad tou naší Přeloučí!
Emily Catelli 5. B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Velikonoční dílny a jarmark
Odpoledne před velikonočními
prázdninami to ve vyzdobené škole
hučelo jako v úle. Děti si totiž přivedly
s sebou ještě rodiče nebo někoho z ro-

nabažil tvoření i jarní výzdoby, mohl si
v cukrárně dát kávu nebo čaj a ochutnat dobroty, které napekly obětavé
a šikovné maminky nebo babičky na-

letu orla mořského těsně nad hlavami nikdo ani nedýchal. Následoval výukový program „V lese“, při kterém děti doprovázela zkušená a milá lektorka. Děti
se od ní dozvěděly spoustu zajímavostí o stromech a lesních zvířatech. Nakonec zbyl čas i na nákupy, a tak si všichni i přes chladnější počasí výlet moc užili.

Výlet do Norimberku

červen 2019

Přeloučský ROŠT
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O svátku 8. 5. časně ráno odjely od naší školy tři autobusy se 147 cestujícími do Norimberku. Mezi nimi byli převážně žáci 4. a 5. tříd se svými rodiči.
Po příjezdu do města se uskutečnila prohlídka centra s průvodkyní a pak následovala návštěva nejznámější ZOO v Německu. K vidění byla spousta zvířat,

diny. Pletly se pomlázky, vystřihovalo
se, lepilo a malovalo, paličkovalo se,
tvořilo se z pedigu i z keramické hlíny
nebo se nakupovaly hotové velikonoční ozdoby vyrobené žáky. A kdo se

šich žáků. Velký dík patří nejen jim, ale
i všem ostatním, dětem a dospělým,
kteří se na této velmi zdařilé akci podíleli. Výtěžek přišel do pokladny KPŠ
a bude použit pro potřeby dětí.

Projekt „Žijeme s hudbou“ a „Školní slavík“
6. a 7. května probíhal na 1. stupni projekt, při kterém se děti seznámily
s našimi významnými hudebními skladateli B. Smetanou, A. Dvořákem a L. Janáčkem. Nechyběly ukázky vážné hudby ani zpěv lidových písní nebo hudba
moderní. Přeloučská ZUŠka uvedla při této příležitosti krásný koncert, na
kterém vystoupili sóloví zpěváci a hudebníci, smíšené trio, smyčcový orchestr
a taneční soubor. Všem účinkujícím patří dík za pěkné umělecké zážitky. Druháci a třeťáci také zhlédli hudebně národopisný program „Stařenka Muzika
vypráví“.
7. 5. odpoledne se uskutečnila na naší škole pěvecká soutěž „Školní slavík“, která byla poprvé přístupná veřejnosti. Všechny přihlášené děti se pečlivě
připravily, aby před diváky zazpívaly co nejlépe. Porota tak měla nelehký úkol
vybrat v každé ze čtyř kategorií tři nejlepší. Diváci však tleskali všem stejně
a díky nim byla udělena i cena diváků. Porota také ocenila výkon za interpretaci umělé písně a za tvorbu vlastní písně. Pochvala a poděkování patří
nejen všem 44 soutěžícím, ale i těm, kteří soutěž i projekt připravili.

ale největším zážitkem bylo vystoupení s cvičenými delfíny a lachtany v unikátním delﬁnáriu. Je vybudováno tak, aby co nejvíce připomínalo pravý mořský svět a návštěvníci mohli zvířata sledovat i v podzemí přes silná skla. I přes
nepříznivé počasí se všem výlet líbil a mnozí se těší na příští rok, kdy je na stejný termín naplánován výlet do Legolandu.

Sport
Vybraní žáci 1. stupně se zúčastnili okrskového kola fotbalového turnaje
Mc Donald’s Cup. Obě naše družstva se ve svých kategoriích umístila na 2. místě. Všichni chlapci měli radost ze svých stříbrných medailí a pro příští rok si
slibují, že porazí své silné soupeře z choltické školy, kteří vybojovali zlaté medaile nejen na okrsku, ale i v okresním kole.

Začíná doba výletů
Jako první se vydala na výlet třída 2. A. Už 3. 5. navštívila ZOO v Jihlavě.
Děti se nejdříve podívaly na chovaná zvířata a pak ve skupinkách plnily
s nadšením úkoly z pracovních listů. Velkým zážitkem byly pro ně letové
ukázky sov a dravců. Některé děti i paní učitelka měly to štěstí, že jim chovatel posadil sovu pálenou na čepici a ta potom na zavolání odletěla. Při pře-

Ohlédnutí za květnovými akcemi
• 1. místo v okrskové soutěži Právo
pro každý den
• Liga proti rakovině – Kytičkový
den
• projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí na 1. stupni
• jarmark firmy Big Family (5. B) ve
spolupráci s Českou spořitelnou
• adaptační odpoledne pro předškoláky

• okresní kolo v hokejbalu
• okrskové a okresní kolo vybíjené
dívek i chlapců z 6. ročníku
• ročníkový projekt Máme rádi zvířata v 1. třídách
• pobytový zájezd do Anglie s ubytováním žáků v rodinách
• hudebně divadelní pořad ve VČD
Baroko na oko
• školní kolo přírodovědné soutěže
6/19
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Zpět k pramenům
V úterý 2. 4. 2019 se na naší škole uskutečnil 0. ročník akce Zpět k pramenům. Ihned po
vyučování (od 13:40) se přihlásili první odvážlivci, kteří dostali své kartičky pro zaznamenávání zdolaného převýšení a mohli zažít
stoupat. Princip této akce spočívá v překonání dané nadmořské výšky tím způsobem,
že účastník stoupá opakovaně po schodech
a tím přidává výškové metry.
Zúčastnění si mohli vybrat na základě svých
možností, ke kterému prameni dojdou. V nabídce byly prameny následujících řek – Metuje (630 m n. m.), Chrudimka (710 m n. m.),
Tichá Orlice (865 m n. m.), Jizera (980 m n. m.),
Labe/Morava (1385/1380 m n. m.) a Bílé Labe/Úpa (1430/1425 m n. m.).

Nakonec se akce zúčastnilo téměř 30 studentů (nejen z naší školy), kterým velmi děkujeme za příjemně strávené sportovní odpoledne.

dem k úspěchu celé akce se můžeme těšit
na její zopakovaní v příštím školním roce.

Veletrh knih
nakladatelství USBORNE
Dne 23. 4. 2019 proběhl na naší škole první ročník veletrhu knih britského nakladatelství USBORNE. Mnozí naši studenti si udělali
radost nákupem zajímavé anglické beletrie,
učebnice nebo encyklopedie. Zároveň díky
jejich nákupu škola získala knihy v hodnotě
6 000 Kč zdarma. Už teď se těšíme, až je
začneme využívat ve výuce, doplníme jimi
školní knihovnu a nebo jimi odměníme vítěze školních kol anglické olympiády. Vzhle-

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
V Přelouči sídlí Národní dechový orchestr České republiky

Na jaře roku 2017 vznikl při ZUŠ Přelouč
projekt, který je zcela běžný v západní Evropě nebo v USA, v České republice se o jeho
vzniku dlouhá léta pouze mluvilo. Naše škola zareagovala na pobídku Svazu hudebníků
České republiky a oslovila všechny základní
umělecké školy a konzervatoře, aby doporučili své nejlepší žáky a studenty k účasti

dirigenta předvedl velmi náročný program,
složený ze skladeb převážně českých autorů.
Sólistou koncertu byl tubista orchestru Státní opery Praha Jakub Chmelař. Koncert natáčel a odvysílal Český rozhlas. Úspěch koncertu byl impulzem pro pokračování projektu.
Uměleckou záštitu nad ním poskytla Komorní ﬁlharmonie Pardubice, jejíž hráči dnes

Czikota. S velmi náročným repertoárem orchestr vystoupil například v pražském Rudolfinu, na Pražském hradě, na festivalech
ve Strakonicích, Novém Bydžově, Rtyni v Podkrkonoší a především v maďarském městě
Makó na konferenci dechových orchestrů
světové organizace WASBE.
V letošním roce má orchestr za sebou
již čtyři velké koncerty. Vystoupil v rámci závěrečného ceremoniálu mezinárodní soutěže dechových orchestrů v pražském hotelu
Pyramida, na společném koncertě s Hudbou
Hradní stráže v České národní bance a na
dvou koncertech v Itálii. Právě v Itálii dosáhl
zatím svého největšího úspěchu. Na světové

v nově vzniklém Národním dechovém orchestru České republiky.
Na první výzvu zareagovalo třicet škol
a vznikl tak skvělý orchestr, složený z šedesáti vynikajících mladých muzikantů, hrajících na dechové a bicí nástroje. Osu orchestru
tvoří nejlepší žáci naší školy. Organizačnímu
týmu, složenému z učitelů naší školy, se podařilo pro následný vývoj orchestru udělat
hned na začátku zásadní krok. Na nabídku
postu šéfdirigenta totiž kývl současný šéfdirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR
Václav Blahunek. Spolupráce s takovouto
osobností je pro mladé muzikanty velice lákavá. Orchestr od svého vzniku funguje na
principu jednotlivých projektů. Hráči jsou
vždy sezváni na víkendová soustředění v Přelouči, odkud pak vyráží koncertovat.
První koncert orchestru se uskutečnil
7. 5. 2017 v přeloučské Občanské záložně.
Již na něm orchestr pod vedením svého šéf-

velmi často s orchestrem spolupracují. Ke
spolupráci a hostování začali být zváni další
vynikající dirigenti a sólisté.
Druhý koncert se uskutečnil ještě v témže
roce. Na podzim roku 2017 orchestr vystoupil v projektu s Konzervatoří Pardubice v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. I s touto pardubickou institucí orchestr navázal
velmi intenzivní spolupráci. Hostujícím dirigentem koncertu byl šéfdirigent Ústřední
hudby Armády ČR Jaroslav Šíp, sólisty byli
studenti a profesoři Konzervatoře Pardubice.
V roce 2018 již orchestr stabilně fungoval a zrealizoval v něm celkem sedm velkých
koncertů a první zahraniční zájezd. Jako sólisté se s orchestrem představili například
sólotrombónista České filharmonie Lukáš
Moťka nebo vynikající mladá sopranistka Nikola Uramová. Za dirigentským stupínkem
s orchestrem spolupracoval například profesor z univerzity v maďarském Szegedu Jozsef

soutěži Flicorno d’Oro ve městě Riva del Garda získal úžasnou druhou cenu v konkurenci čtyřiceti pěti špičkových orchestrů z celé
Evropy. Tento úspěch se dá zařadit mezi největší úspěchy české dechové hudby za posledních třicet let.
Před sebou má letos Národní dechový
orchestr ještě koncertní zájezd do Ruska
a v prosinci vystoupí s adventním programem v chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře.
Orchestr v současné době hledá podporovatele, kteří by mu mohli ﬁnančními prostředky pomoci reprezentovat českou dechovou symfonickou hudbu na té nejvyšší
úrovni. Více informací o orchestru lze nalézt
na stránkách www.ndocr.cz. Poděkování za
dosavadní finanční podporu patří Nadaci
Život umělce, Ministerstvu kultury České
republiky, ﬁrmám Foxconn a Český Goodwil.
Za pomoc děkujeme také paní Haně Horákové z Přelouče.

Před třemi roky byl v Přelouči založen Národní dechový orchestr České republiky.
Hrají v něm mladí muzikanti ze všech krajů naší vlasti, jež se do ZUŠ Přelouč sjíždí
několikrát do roka, aby nacvičili koncertní program, kterým pak reprezentují českou
hudbu po celé Evropě. V dubnu letošního roku tento orchestr dosáhl obrovského
úspěchu na mezinárodní soutěži v Itálii.
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Sportovní odpoledne
Gymnázium s Střední odborná škola Přelouč pořádá dne 4. 6. 2019 od 15:30 sportovní odpoledne nejen pro žáky školy.
Přijďte si užít zábavu pro celou rodinu.

ZÁPIS 2019
• V přeloučských základních školách proběhl zápis 5. 4.
2019. V září nastoupí do prvních tříd 40 prvňáčků na
ZŠ Masarykovo náměstí a 57 prvňáčků do ZŠ Smetanova
1509.
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• V mateřských školách zápis probíhal 2.–3. května 2019. Mateřská škola, Kladenská ulice otevře na podzim 9 tříd a MŠ
Za Fontánou 4 třídy. V rámci zápisu bylo vyhověno všem
požadavkům rodičů a výše kapacity bude od září v obou
školkách naplněna. V MŠ Kladenská ulice bylo také vyhověno u 6 dětí žádosti o individuální výuku.
MG
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Dechový orchestr
opět koncertoval
na Pražském hradě

Žesťové kvinteto vedené Michalem Chmelařem (Adam Čapek, Klára Junková, Eva Čapková,
Martina Junková a Tomáš Vondrouš) vyhrálo prv-

Po loňském velmi úspěšném koncertě našeho dechového orchestru na Pražském hradě přišlo i letos pozvání k účinkování při slavnostním

Akce pro děti a mládež
V čase, kdy neprobíhala jednotlivá vystoupení, si děti prošly centrum Litomyšle, navštívily
Muzeum hraček, bludiště, zámecké zahrady a samozřejmě cukrárnu. A je potřeba ocenit, že děti
z Ohniváčku nejsou skvělé jen na pódiu, ale i mimo něj, zkrátka profesionálové každým coulem!
Gratulujeme a děkujeme dětem i všem rodičům
za podporu a pomoc.
Petra Lojínová

-,73¦+(

ÚSPĚCH MAŽORETEK
NA SOUTĚŽI
V HRADCI KRÁLOVÉ
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Mažoretky ZUŠ Přelouč pod vedením Jarmily
Pavlíčkové se v sobotu 11. 5. zúčastnily soutěže
tanečních skupin Timedance Cup v Hradci Králové. V silné konkurenci získaly skvělá dvě třetí
místa.

otevírání turistické sezóny. 11. května vystoupil
or chestr pod vedením Michala Chmelaře na
III. nádvoří Pražského hradu se svým hodinovým
koncertem. Za koncert, ve kterém zazněly skladby českých i světových velikánů vážné i muzikálové hudby si orchestr vysloužil potlesk zaplněného nádvoří.
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Trombónový workshop
Ani o velikonočních prázdninách žáci dechového oddělení naší školy nezaháleli. Workshop
pro hráče na trombón a eufonium u nás vedl vy-

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ
Pálení čarodějnic

nikající profesor Pražské konzervatoře Josef Šimek. V průběhu celého dopoledne radil našim
žákům, jak dosáhnout lepších výsledků při cvičení a co udělat, aby dosáhli lepšího zvuku. Kromě
osmi trombónistů se věnoval také našemu žesťovému kvintetu, který v současné chvíli sklízí jeden
úspěch za druhým. Pan profesor chválil naše žáky za velkou píli, kterou věnují cvičení a pedagogy dechového oddělení za kvalitní vedení.
Michal Chmelař

Z ústředního kola
přivezli dechaři
všechny medaile
Naše velmi početná výprava reprezentovala
25.–28. 4. naši školu v ústředním kole soutěže
základních uměleckých škol komorních souborů
s převahou dechových nástrojů. Soutěž se konala v Liberci, a aby se do ní soubory propracovaly,
museli před tím zvítězit v kolech okresních a krajských. Tento úžasný úspěch se podařil hned čtyřem souborům naší ZUŠ, což se nepovedlo ještě
nikdy v téměř sedmdesátileté historii školy. Navíc
i v Liberci se jim skvěle dařilo!
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ní cenu a zahrálo si dokonce na koncertě vítězů.
Druhou cenu získalo dechové kvinteto pod vedením Jiřího Javůrka (Monika Kaplanová, Tomáš
Bittner, Adéla Kozumplíková, Zuzana Soukupová
a Kateřina Soukupová). Třetí cenu si odvezlo Komorní trio pana učitele Jana Mildeho (Anna Pánková, Tereza Bačkovská a Adam Suk) a čestné
uznání 1. stupně získalo Kvarteto lesních rohů paní učitelky Radky Chmelařové (David Šulc, Kamila Kautská, Alexandra Kolárovičová a Evelína
Hloušková). Odměnou žákům za skvělá umístění byla návštěva ZOO Liberec a večerní koupání
v aquaparku Babylon s laserovou show. Všem žákům i jejich pedagogům gratulujeme a děkujeme
za úžasnou reprezentaci naší školy!!!
Michal Chmelař

OHNIVÁČEK
NA CELOSTÁTNÍM KOLE
Posledním kolem, kterým vyvrcholila série
soutěží základních uměleckých škol, bylo celostátní kolo v oboru pěvecké sbory. Organizačně
velmi náročnou třídenní akci pořádala ZUŠ Litomyšl a vše skutečně proběhlo ukázkově. V celé
soutěži byly pouze dva „přípravné“ sbory, které
tvoří ti nejmenší zpěváčci, největší zastoupení
měly sbory, jejichž věkový průměr byl 16 let. Naši
vlajkonošku Elenku Královou moderátor soutěže vyhlásil nejmladším účastníkem soutěže. V konkurenci nejlepších sborů z celé republiky, mezi nimiž ﬁgurují jména jako Severáček Liberec či Canto
Náchod, Ohniváček získal skvělé stříbrné místo.

V červnu naše mažoretky vystoupí na festivalech Kmochův Kolín a v České Kamenici. Čeká
je také soustředění ve Španělsku.

MLÁDÍ
A BOHUSLAV MARTINŮ
Jednomu z nejvýznamnějších hudebních skladatelů české hudby 20. století a rodákovi z Poličky je věnována několikadenní soutěž mladých
hudebníků, kterou každoročně pořádá ZUŠ Polička. Od počátečních ročníků zaznamenala soutěž obrovský posun, narostla prestiž i počet účastníků. Klavírní oddělení naší školy reprezentovali
letos tři žáci ze třídy Mgr. Jaroslavy Baborákové
a všichni se představili jako perspektivní, technicky i hudebně vyzrálí klavíristé. Ve velké konkurenci získal Adam Jelínek zlato, Karolína Slámová stříbro a Veronika Železná bronz. Dětem
i jejich paní učitelce děkujeme a gratulujeme!
Petra Lojínová

Tradiční akce proběhla v poslední předmájový podvečer.
Jsme rádi, že se velké i malé čarodějnice zúčastnily průvodu i reje pod parkem ve velmi hojném počtu. Na rozdíl od minulých
let se krátké reje čarodějnic odehrály již během průvodu městem, vyvrcholením byl společný tanec okolo ohně s následným
upálením Morany.

velké poděkování nejen za bojovný výkon a skvělou reprezentaci města Přelouč.

Připravujeme na prázdniny:

Akce by nemohla zdárně proběhnout bez pomoci KIC Přelouč, Městské knihovny Přelouč, SDH Přelouč, Městské policie
Přelouč, Kosinovy dechovky a Technických služeb města Přelouč. Všem patří velké díky.

LT Mořeplavci
14. 7. – 27. 7. 2019,
pobytový tábor ve srubech
LT Krkonoše I.
7. 7. – 13. 7. 2019,
pobytový tábor , horská chata Rokytnice nad Jizerou
LT Krkonoše II.
13. 7. – 25. 7. 2019,
pobytový tábor, horská chata Rokytnice nad Jizerou
Příměstský tábor I. 1. 7. – 4. 7. 2019
Příměstský tábor II. 26. 8. – 30. 8. 2019

Taneční skupina DDM

Velmi nás těší přízeň dětí i rodičů, všechny tábory máme prakticky od dubna naplněny. Jediné co nemůžeme ovlivnit je počasí v letních měsících. Proto si společně přejme, aby nás na táborech moc nezlobilo.

Taneční skupina Inﬁnity Crew se v dubnu zúčastnila soutěží
ve Dvoře Králové a Ledči nad Sázavou. Děvčata pod vedením
naprosto skvělých lektorů Dominika Dulínka a Natálie Nechvílové sbírala především zkušenosti před velkým publikem a odbornou porotou, což se určitě podařilo. Celému souboru patří

Všem dětem i dospělákům přejeme krásné
prožití prázdnin a dovolených, děkujeme všem
za Vaši přízeň a těšíme se na společná setkání
v příštím školním roce 2019/2020.
6/19
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Zajímavosti
LUŠTĚNÍ

Letní soutěž s Roštem

Milé děti, ke Dni dětí jsme pro vás připravili nové hádanky,
tajenky, křížovky. V každém vydání Roštu do konce roku naleznete záhady, které je třeba vyluštit. V následujícím vydání
pak bude zveřejněno řešení každého úkolu. Zároveň můžete
svá řešení zasílat na mail: rost@mestoprelouc.cz. Zařadíme vás

do slosování, pro výherce bude připravena malá věcná odměna.
Podmínkou je, že vyluštíte všechna zadání v rámci jednotlivých
dílů správně. Hádanky pro vás připravila redakce časopisu MAKOVICE, www.makovice.net
.
Redakce Roštu

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE

POPLETENÁ PŘIROVNÁNÍ

část 1

Doplňte přirovnání a písmeno před správnou volbou napište
podle čísel do tabulky.

Před dávnými, dávnými časy byla Přelouč malá osada s chmelnicí na břehu Labe. Ta se jmenovala Přelúčie, což znamená místo, kam
se chodilo přes louky (tajenka řetězovky). Ale jisté to není. Jazykozpytci se přiklánějí k vysvětlení, že jde spíše o místo před loukami
(tajenka popletených přirovnání). Inu, jak se někdy říkává – na každém šprochu je pravdy trochu.
A jak to bylo s touto osadou dál, dozvíte se v příštím čísle.

Chcete získat 2 vstupenky na letní festival LÉTOFEST v Pardubicích, 12.–13. 7. 2019? Odpovězte na soutěžní otázku:
„Kolik festivalů se v letošním roce uskuteční v rámci LÉTOFESTU a v kterých městech tyto festivaly proběhnou?“. Od-

povědi zasílejte nejpozději do 12. 6. 2019 na mail: rost@
@mestoprelouc.cz. Zařadíme vás do slosování a 1 výherce
získá 2 vstupenky na festival v Pardubicích. Těšíme se na vaše
odpovědi.
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ŘETĚZOVKA
Poslední písmeno prvního slova je zároveň prvním písmenem
slova následujícího. Tajenku čtěte ve směru čísel v zabarvených políčkách.

ROZDÍLY
Na břehu Labe je živo, všichni si užívají krásný slunečný den.
Najdete mezi obrázky SEDM rozdílů?

Text vložte do obrazce řetězovky.

1– 2
2– 3
3– 4
4– 5
5– 6
6– 7
7– 8
8– 9
9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 1

smíchávat různé přísady (např. na těsto)
tekoucí voda
divoká horská koza
černý zpěvný pták
smrsknout se sušením
domácky Teodor
nástroj diskaře
bahno
krást
třesknutí
silná tyč v plotě
maňásci, marionety...
iniciály Yvony a Marie

Pomůcka: KAL, KAMZÍK, SESCHNOUT
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Napsali nám

Včelař Josef Volejník se na včely chodí jenom dívat
V našem městě žije Josef Volejník, jehož celoživotním koníčkem je
včelaření. Při našem společném setkání mi bylo vysvětleno, že každý
včelař má svou oblíbenou metodu pro chov včel a stavbu úlu. Pan Volejník navázal na dílo včelařského velikána pana Otakara Brennera. Pro

stev a tento systém zároveň zajišťuje vyrovnanost včelstev po celou sezonu. Ve všem musí být jednoduchost. Potvrdilo se mu, že včely vlastně
nikoho nepotřebují.
Jeho odborné a mimořádné včelaření, navazující na dílo Otakara
Brennera, nezůstalo bez povšimnutí. V pondělí 13. května získal Josef
Volejník čestný titul OSOBNOST PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK
2018 za celoživotní přínos našemu regionu v oboru včelařství, kterou již pošesté uděloval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Předávání proběhlo ve Východočeském divadle v Pardubicích. Při této
příležitosti je třeba zdůraznit, že tato událost má z hlediska novodobých
dějin českého včelařství dvojnásobný historický přesah. Jednak je to
vůbec poprvé, kdy je oficiálně oceněn pan Josef Volejník a jednak se
tímto oceněním zúročují vynikající odborné výsledky celoživotního
díla obou velikánů českého včelařství.

své včelaření převzal pan Volejník jeho pravidlo tzv. 7+2 rámků, dodržel úzko-vysokou koncepci úlu a pouze zvýšil výšku používaných
rámků. Tak získal „nízkonástavkový úl“ a zjistil, že zvýšením rámku na
17 cm mu jeho metoda přinesla spoustu pozitiv. Je obdivuhodné, že
téměř 90tiletý Josef Volejník je nejstarším a nejúspěšnějším následovníkem pana Brennera (13. 7. 1886 – 12. 7. 1975), dohromady je to 180 let
života obou těchto unikátních včelařů. Úctyhodný věk pana Volejníka
rozhodně nebrání jeho zápalu a životnímu optimismu a setkání s ním
bylo velice příjemné a obohacující.

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

ČERVEN
V JAKUB KLUBU
A V JAKUB KLUBU 18
Na měsíc květen se vždy velmi těšíme, protože tvoříme přáníčka a dárečky pro naše milované maminky. Každý chce svou maminku
potěšit. Letos jsme vyráběli srdíčková přáníčka, ruce plné lásky a stojánky na tužky.

Téma květnového preventivního programu
bylo: „Když umíš, zachráníš.“ Ze samotného názvu je patrné, že se jedná o téma týkající se
první pomoci. Je důležité umět reagovat v nepředvídaných situacích a i děti se do nich mohou dostat. Pro děti jsme domluvili besedu
s městskou policií. Téma bylo zaměřeno na bezpečnost v dopravě, protože i děti jsou účastníky silničního provozu a denně přecházejí silnici
do školy. Je třeba, aby věděli, jak je důležité do-

držovat pravidla silničního provozu a chovaly
se opatrně. Dále jsme se byli podívat na stanici
RZS v Přelouči. Dětem bylo ukázáno, jak správně poskytnout první pomoc člověku v bezvědomí a také si prohlídly sanitku.
Toto téma je velmi obsáhlé, děti v klubu
zhlédly několik videí. S tématem budeme pokračovat i v měsíci červnu. Děti si s pomocí
zdravotnice Červeného kříže vyzkouší obvazovou techniku.
V květnu, 24. 5. proběhl Misijní jarmark, na
který jsme s dětmi vyráběli drobné dárečky.
Získané ﬁnanční prostředky z jejich dobrovolného prodeje pak podpořily děti v chudých zemích. Podpoře projektu Děti pomáhají dětem,
se věnujeme již delší čas.

Stále pomáháme dětem v plnění školních
povinností, děti se rády věnují sportovním aktivitám – hrají florbal nebo basketbal, učí se

Výlet skautek
na Hrubou skálu
Velikonoční výprava
skautů

Sám na sebe prozradil, že je včelař amatér a pozorovatel. Při včelaření prý není ani udýchaný, ani upocený, a to ani s počtem 200 včelstev
(pozn. red.: průměrný včelař má např. 10 – 30 včelstev). Díky své metodě
sleduje včely prakticky bez rojení, důležitou předností jeho systému je,
že funguje bez výměny matek, aniž by zjistil nějaké závady v rozvoji včel6/19
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Přikládáme slova pana Volejníka při slavnostním přebírání titulu
OSOBNOST PARDUBICKÉHO KRAJE 2018 ve Východočeském divadle
v Pardubicích: „Nejprve bych chtěl poděkovat za toto krásné ocenění.
Zároveň mi dovolte, abych se o něj podělil s již zesnulým panem Otakarem Brennerem, jedním z našich předních včelařských odborníků,
autorem mnoha knih a odborných článků, a především výzkumníkem světového významu. Pan Brenner určil velikost včelího hnízda
a jeho tvar a tím předurčil jednoduché a moderní včelaření pro příští
generace včelařů, ve kterém jsem měl tu čest pokračovat. Já jsem jeho metodu uvedl v život a s počtem 200 včelstev jsem mohl více než
dvacet let sledovat včely prakticky bez rojení. Pracuji jen s celými
nástavky a v sezóně je doba ošetření jednoho včelstva minutová záležitost. Věřím, že práce má a pana Brennera nebyla zbytečná a touto cestou bude pokračovat moderní včelaření.“
Panu Volejníkovi velice gratulujeme a přejeme především pevné zdraví
a ať se daří jemu i jeho včelám.
Foto, text MG

Druhý oddíl přeloučských skautů se vydal
na již tradiční Velikonoční výpravu tentokrát
do Českého ráje. Zabydleli jsme se na víkend
v malé, ale útulné chatičce na břehu rybníka
Věžák. Během víkendu jsme navštívili například Trosky, nebo hrad Valdštejn. Projeli jsme
se na raftu po Věžáku a samozřejmě jsme si
upletli pomlázky. Akci si všichni užili.
Pavel Tatíček

pracovním dovednostem např. jak mýt nádobí, vařit jednoduchá jídla, stolovat a také se
učí běžným věcem (jako třeba nakupování).
Od 6. 5. 2019 byl zahájen provoz Jakub
klubu 18. Zaměřili jsme se na tvorbu propagačních materiálů – nového plakátu a letáku
a rovněž na jejich distribuci. V klubu se mládež může těšit také na novou pracovnici, se
kterou se seznámili i mladší děti, protože bude
trávit čas i s nimi.
Posláním služby Jakub klub 18 je pomáhat
mladým lidem ve věku 15–18 let překonávat
jejich obtížné životní situace. Poskytnout podporu a informace pro jejich zvládnutí. Pozitivním přístupem vést mladé lidi k zodpovědnosti
a sebedůvěře. Osobním přístupem a motivací
je podporujeme k nalezení smyslu života. Našimi cíli je rozvoj silných stránek a talentu,
zvládnutí obtížné životní situace a umět rozpoznat rizika.
PO
14:00–17:00
ST 8:00–11:00 a 14:00–17:00
ČT
14:00–17:00
Přijďte navštívit náš nový klub! ☺
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí
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Zajímavosti

Hodně brzo ráno se 4. 5. 2019 sešlo pět
skautek se svou vedoucí a vydaly se na tříhodinovou cestu vlakem do Hrubé Skály. Podnikly strastiplnou výpravu do skal, při které
překonaly několik vyhlídek, hrad Valdštejn
a zámek Hrubá Skála. Po skalách vylezly i do
míst, kam se běžný turista neodváží vstoupit.
Užily si společně hodně zábavy a při cestě se

navigovaly podle mapy, zpívaly si, koupily si
suvenýry a požily olejové hranolky. Mňam! Cílem byl Turnov, do kterého došly za nepříznivého počasí, a tak se hned vydaly na zpáteční
cestu domů vlakem. Těšíme se na další dobrodružství!
Šest statečných

Tábořiště
Snažíme se každý rok vyrazit na jiné tábořiště, abychom poznali nová místa. Najít však

vhodnou louku, kde majitel i stát povolí táboření, kde je to rozumně daleko i blízko do civilizace, kde je rozumná přístupová cesta a zásobování pitnou vodou, kde se v horkých letních
dnech můžeme vykoupat atd., není vůbec
snadné. Letos jsme po mnoha měsících pátrání nalezli louku až v Novohradských horách
u malé obce Janova Ves. Na místě není třeba
jen zkontrolovat louku jako takovou, ale zařídit důležité věci jako obec, voda, zásobování,
doktor, pošta atd. Vyrazili jsme tedy na výlet
dospělých, abychom vše potřebné zařídili.
Petr Kalousek
6/19
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MĚSTSKÁ POLICIE
informuje

Dne 13. 5. 2019 se v prostorách Občanské záložny konal již XV. ročník oblastního kola soutěže „Právo pro každý den“. Této soutěže se
účastní čtyřčlenná družstva osmých a devátých ročníků ZŠ. Soutěž
nepřímo navazuje na přednášky Městské policie Přelouč, které jsou,
mimo jiné, zaměřené na zvyšování právního vědomí naší mládeže.
Letošního ročníku se účastnilo devět družstev ze základních škol
v Přelouči, Cholticích, Chvaleticích a Řečanech nad Labem.
Letos písemné odpovědi žáků hodnotila pětičlenná porota ve
složení:
praporčík Bc. Hana Priessnitzová, inspektor OO PČR Přelouč
Mgr. Zuzana Dvořáková, vedoucí oddělení pohledávek
a přestupků MéÚ Přelouč
Mgr. Bc. Veronika Dofková, právnička MéÚ Přelouč
Bc. Aneta Kryštofová, kurátor pro mládež MéÚ Přelouč
Bc. Radek Hrdý, zástupce velitele MP Přelouč
Leoš Slavík Dis., velitel MP Přelouč
Putovní pohár letos zakotvil na ZŠ Smetanova Přelouč a to díky
družstvu z 9.A – Daniel Rozkošný, Adéla Moravcová, Beáta Hejná
a Milan Merta.
Na druhém místě se umístilo družstvo 9.A ZŠ Masarykovo náměstí Přelouč – Jana Vopelková, Veronika Rumlová, David Šedý a Adéla Štěrbová.

Trh práce
na Přeloučsku
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 30. 4. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 209 828 uchazečů o zaměstnání. To je
o 17 225 méně než v březnu a o 32 970 osob
méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší hodnotu od června 1997, kdy bylo bez práce 202 562 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 188 421 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných
osob poklesl na 2,7 % (březen 2019 – 3 %, duben 2018 – 3,2 %). Meziměsíčně i meziročně
se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v dubnu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 339 919, z toho 14 231 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP
nebo DPČ. Celkem 97 514 volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších
242 405 pozic pak zaměstnavatelé uvedli,
že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze
zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR
podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za březen 2019) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.
6/19
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Třetí příčku obsadilo družstvo 9. třídy ZŠ Řečany nad Labem –
Kryštof Vániš, Tomáš Pazderka, Barbora Chládková a Adéla Vaňková.
Krajské kolo soutěže, kam postoupí za každé město to lepší družstvo z oblastního kola, se uskuteční dne 28. 5. 2019 v Chrudimi.

Vítězné družstvo 1
Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem zúčastněným
soutěžícím a pedagogickému sboru všech škol za spolupráci na
tomto projektu.
za městskou policii Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 4/2019
K 30. 4. 2019 činil počet nezaměstnaných
v okrese Pardubice 2 232 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 16 024
volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo pak připadalo 0,1 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 1,8 %.
V průběhu dubna došlo v okrese Pardubice k poklesu počtu nezaměstnaných o 242
osob, tj. o 9,8 %, meziročně byl zaznamenán
pokles, který činil 9,3 %. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu klesl o 0,2 procentního bodu na hodnotu 1,8 %, tj. o 10 %.
Na poptávkové straně trhu práce bylo
k 30. 4. 2019 evidováno celkem 16 024 volných pracovních míst. V porovnání s předchozím měsícem počet volných míst klesl
o 4 760 míst, tj. o 22,9 %. I přesto v okrese Pardubice sledujeme dlouhodobě výrazný převis volných míst nad počtem nezaměstnaných občanů. Je však třeba zdůraznit, že více
než ½ z těchto míst nemá uvedeno konkrétní pracoviště v okrese Pardubice. Volná místa jsou nabízena zejména v odvětví obchod
a služby, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství.
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu
v obcích s rozšířenou působností Pardubic-

kého kraje: Přelouč 2,3 %, Pardubice 1,7 %,
Holice 1,2 %

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

Přelouč
Chvaletice
Břehy
Choltice

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

156
59
19
23

2,2
2,5
2,6
3,2

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc duben 2019 byla v obcích regionu Přeloučsko: Holotín 7,5 % (3), Zdechovice 4,4 % (19),
Žáravice 3,9 % (3), Chrtníky 3,2 (2), Tetov
3,2 % (3), Strašov 3,1 % (9).
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

„Zpráva z podkladů ÚP“.

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

Bůh Trojjediný
Milí spoluobčané,
sestry a bratři, je červen,
poslední měsíc školy,
náročných zkoušek, čas
dozrávání darů země
a přijde i léto. V církvi
se zakončí velikonoční
doba v 50. den po Velikonocích slavností Seslání Ducha Svatého –
Boží hod Svatodušní. Připomeneme si Slavnost Svaté Trojice, Božího Těla, narozeniny
Jana Křtitele a sv. Petra a Pavla. Náš život má
smysl jenom v lásce; k vlasti, přírodě, v náklonnosti k dětem – co je otcovská a mateřská láska, patří sem i láska eros, a láska přátelská.
Existuje pak ještě jiná, láska křesťanská, agapé. Boží láska je zdrojem života všech věřících, bez ní nemůžeme existovat, bez ní každý
věřící skomírá. Sv. Pavel v listě Korinťanům píše: „Bez lásky nejsem nic“, „Kdybych mluvil
v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno
poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám,
kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil,
bez lásky je mi to k ničemu“. /1. Kor. 13,1-3/.
Přeji vám takovou lásku zakoušet, čerpat ze
zdroje, kterým je Bůh – Duch svatý. Ježíš přikazuje učedníkům milovat se Kristovou, jeho
láskou. Ďáblovou závistí, a činností proti nám
jsme kolikrát klamáni, že potřebujeme vše jiné,
světské, materielní. Ano. Ale nejen to, potře-

KLUB AKTIVNÍ SENIOR

(KLAS)

Zprávy z Klasu
Členové KLASu mohli v poslední době
absolvovat tři akce. Ještě poslední týden
v dubnu jsme navštívili Chrudim, přestože
jsme v tomto městě byli asi před 4 lety
v rámci dnů Evropského kulturního dědictví. Tentokrát jsme byli ovšem zklamáni nízkou úrovní objednaného průvodce. Jediné
plus jsme spatřovali v tom, že nám vyprávěl o budově muzea loutek, kterou jsme viděli tentokrát zezadu od náhonu.
Už poněkolikáté se scházíme v prvním
květnovém týdnu na zahradě u Kubátů.
Naši tradiční burzu si oblíbili nejen ti, kteří
mají zahrady, ale také někteří nabídli své
pokojové rostliny. Vyměníme si nejen sa-

bujeme se starat i o duše, potřebujeme odpuštění, jeho milost, potřebujeme Boha uctívat, ale ne kvůli němu, ale kvůli nám, máme
z toho užitek. Četl jsem v knížce od katolického autora Carla Caretta, jak se modlí muslimové k Bohu, vedle
Koránu mají tzv. 99
označení, kterými Boha uctívají. V předsíni
Modré mešity jsem
objevil na jedné informační tabuli tyto
„krásné atributy“ Boha jediného, které mám opsané v českém jazyku z jeho knihy.

Po stopách křesťanů
v Istanbulu
V květnu, jak naznačuji, jsem se účastnil
s kněžími studijního pobytu v Istanbulu, kde
jsme procházeli křesťanské chrámy a kněží z Teologické fakulty Karlovy univerzity ThDr. Radek Tichý
a Mgr. Petr Soukal
přednášeli historii a liturgii Konstantinopole, srovnání starobylé
liturgie svátostí a dnešní. Bydleli jsme ve františkánském klášteře,
„Santa Maria Draperis“ a navštívili místa, kde
se konaly koncily, ustanovilo se tzv. Nicejsko-Konstantinopolské vyznání víry, které se re-

cituje, nebo zpívá při nedělní mši. Byl to zážitek z navštívení chrámu Hagia Eiréné, kde
bylo Credo vyhlášeno. A když jsme se jej začali „neopatrně“ modlit v Hagia Soﬁa, bohužel nás okamžitě napadl dozorce z nynějšího
„muzea“ Aja Sofie a zakázal nám to! Kromě
některých pamětihodností jsme navštívili
i patriarchy církve Arménské, Řecké, Pravoslavné a nakonec i Latinského katolického
biskupa, Istanbulského apoštolského vikáře,
františkána Mons. Rubena Tierrablanca. Velkým překvapením bylo, že kostel je zasvěcen
jako i v Královéhradecké diecézi Duchu Svatému. Biskup říkal, že se i přes občasné „napětí“ snaží dobře vycházet s vládou Turecka
a místní v Istanbulu. Angelo Roncali – bývalý vyslanec v Istanbulu a pak i papež, nyní
sv. Jan XXIII. /ustanoven 28. 11. 1958 – + 3. 6.
1963/ má zde sochu i pojmenovanou ulici.
1. května 2019 při farní pouti do sv. Jana
pod Skalou jsme navštívili prvního poustevníka svatého Ivana Českého, kde jsme si prohlídli
kostel, zde byla mše za poutníky, pak jeskyni
a museum. /měli tam i funkční rádio z Tesly
Přelouč/, a dále jsme navštívili svatou Ludmilu na hradě Tetín. 1. června je den dětí, přejme
našim dětem dobré rodiče a vychovatele, kteří je budou vést k obětavosti, pracovitosti, lásce k vlasti, k lidem, k Bohu. Přeji všem požehnaný červen a hodně zdraví a Božího požehnání.
Váš P. Pilka Lubomír.
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Obrázky: sv. Ivan poustevník; část z 99 zobrazení atributů jediného Boha Alláha;
kostel katolického biskupa v Istanbulu – Seslání Ducha Svatého.

zenice, cibule, hlízy, ale také zkušenosti
s pěstováním a úpravou zahrady. Společně popijeme kávu nebo čaj. Mnohé přinesou něco k zakousnutí, ale hlavně strávíme
společně dvě příjemné hodiny.
Naše třetí akci jsme nasměrovali opět
do Prahy. Tentokrát jsme domluvili prohlídku Vyšehradu. Naše známá průvodkyně sice byla na operaci, ale dohodla nám
svoji známou, s níž jsme byli také nadmíru
spokojeni.
Vyšehrad je nádherné místo s mnoha zajímavými budovami, sochami, parkem ale
hlavně kostelem sv. Petra a Pavla. Nadchly
nás nádherné vyhlídky na různé části naší
matičky Prahy. Počasí sice nebylo zvláště
příjemné, ale zážitek se mu nepodařilo nám
zkazit.
Kubátovi
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Country, folk a trampská hudba v Přelouči a blízkém okolí
v minulosti a současnosti – 1. část
V minulých letech jsme v Přeloučském Roštu publikovali souhrnné články o historii dechových a tanečních orchestrů po roce
1945 (č. 2/2017) a o beatové a rockové hudbě (č. 2/2016). Z více zastoupených žánrů nám zbývá ještě country, folk a trampská hudba.
Tyto žánry často splývají a kapely, které zde zmíníme, mnohdy přebíraly hudbu z více žánrů zároveň. Je typické, že muzikanti prošli často
více skupin, či hráli a hrají ve více kapelách zároveň. Mnoho z nich se
hudbě věnuje dodnes. Vliv měly a mají také festivaly v amﬁteátru v nedalekých Svojšicích. Nejvíce známý byl Svojšický slunovrat, který se
konal vždy kolem poloviny června v letech 1980–2000, předcházely
mu ale dva ročníky přehlídky trampských skupin (1978, 1979), v nejlepších letech na něj přišlo více jak 11 000 návštěvníků z celé republiky. V 80. letech to byl druhý největší folkový festival po slavné Portě.
Od roku 1983 do roku 1994 se konal začátkem září také Svojšický
letorost, který měl obdobnou návštěvnost. Zde ale vystupovali především písničkáři. Oba tyto festivaly byly před rokem 1989 pro jistou
skupinu mladých jakýmsi závanem svobody. Navázal na ně Svojšický
podzim, který se, zjednodušeně řečeno, koná od roku 2002 v září dodnes. Tento festival pořádá skupina Country Colaps, která je skrz svého kapelníka spjatá se Svojšicemi.
Folk, country a trampská hudba má na našem území celkem dlouhou tradici, moderní éra se ale píše od 60. let 20. století. V Přelouči máme první kapely doložené na začátku 70. let. Kapely si projdeme chronologicky. Je třeba říci, že tento soupis skupin a písničkářů si nenárokuje
úplnost. Primát zřejmě drží Amazonky, dívčí kapela, která se pohybovala mezi beatem a country. Byla to čistě dívčí kapela (řídil jí ovšem
Miroslav Bečička), která hrála bez zřizovatele. První sestava dle vzpomínek členek souboru z roku 2017 byla: Jana Mrštíková (kytara), Romana Krausová (basa, housle), Alena Štěpánková (klavír, zpěv), Eva
Horká (bicí), Hana Večeřová (zpěv, rytmické nástroje). Později došlo
k menší změně (kytara, zpěv – Eva Horká a Romana Krausová, basa –
Libuše Bečičková, bicí – Jana Mrštíková, ostatní členky zůstaly stejné).
Vznikly z původně kytarového kroužku při Pionýrském domě v září
1971, veškeré nástroje a aparaturu si vypůjčily od místní beatové skupiny „The Stars“. Po třech měsících přišla už i první vystoupení, hrály
v KVT (večírek místní Zemědělské školy v listopadu 1971), v lednu
1972 v kině. Poslední veřejné vystoupení bylo na valníku pod parkem
30. 4. 1972 při pálení čarodějnic. Vystupovaly hlavně
jako předskokanky před známějšími pře loučskými
kapelami. Repertoár čerpaly od
tehdejších hvězd
populární hudby
(Marie Rottrová,
Ze lenáči, Marta
a Tena Elefteriadu,
Petr Rezek). Nejoblíbenější a nejhranější skladba
by la Modrej len
od kapely Juventus
a Divnej smích od
Greenhorns. Podle
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dochovaných zpěvníků převažovaly v jejich repertoáru klasické country hity (Japonečka, Rodné údolí, Na břehu Niagáry, Okoř, Bedna od
whisky), hrály ale i písničky od Petra Spáleného (Trápím se, trápím;
Dáma při těle), Marty Kubišové (Nechte zvony znít) a dalších (např.
beatový hit Boty). Kapela měla typické oblečení – dlouhé sukně, košile, klobouky a široké pásky. Po kapele zbylo několik fotograﬁí a sešit
s texty. Kapela se rozpadla počátkem roku 1973.
Je třeba zmínit oficiálně choltické (měly zde později zřizovatele)
skupiny Anča (1974–1979) a Marijánka (1980–1982), ve kterých ale
hrálo mnoho přeloučských muzikantů pod vedením Karla Šimáka.
Anča, která hrála převážně country (vlastní tvorba i převzaté skladby), se věnovala hlavně koncertům, které obsahovaly i zábavné prvky
(např. parodie televizního pořadu Deset stupňů ze zlaté). Působili zde
například pánové Vratislav Staněk, Miloš Šťovíček (hlavní autor hudby), Jaroslav Mifek, Ivan Hývl, Pavel Hrubeš a další. Marijánka byla
spíše folková. Obě kapely dosáhly značných úspěchů (Svojšický slunovrat), měly i vlastní aparaturu. V Přelouči kapela zkoušela v Riegrově
ulici u M. Šťovíčka. Členové kapel se později uplatnili v nových seskupeních, např. v Kavalerii. Z této společnosti vyšel také František Mifek,
dnes uznávaný český moderátor, který se kromě jiného zabývá též
country. Bývalí členové skupiny Anča pořádají Setkání kamarádů
v Přelouči, na jehož počátku byla touha o nepřerušení kamarádství
muzikantů z vojenské kapely a dalších příznivců trampování a turistiky (v roce 2019 se uskuteční již 45. ročník).

červen 2019

Napsali nám

„Marijánka na Svojšickém slunovratu“
V letech 1978–1984 existovala country skupina Pařez. Hrála klasické táborákové písně, skladby od skupiny Lokálka i vlastní inspirované touto skupinou. Dále měli v repertoáru též folkové písničky
od Hutky, Lutky, Nose či Cary a také od Suchého a Šlitra, Voskovce
a Wericha, spirituály a blues. Složení bylo Pavel Machač (kytara, zpěv),
Arnošt Vítek (kytara, zpěv), Milan Prokop (basa, zpěv), Pavel Vosáhlo (valcha, vozembouch), krátce i Miroslav Švanda (zpěv, vozembouch, mluvené slovo). Pořádali potlachy v „dolíku“ na přeloučském
písníku, hráli po hospodách (např. v hospodě v Kolesách u příležitosti
turistického pochodu Přelouč-Kolesa) a občas koncertovali na dětských táborech (v Bratrouchově), přehrávky neskládali. Jistou dobu
zkoušeli v hospodě U Albíny. Kapela skončila kvůli nástupu členů na
vysokou školu.
Do kategorie studentských kapel spadalo uskupení s originálním
názvem Hoomoos, které existovalo v první polovině 80. let. Vzniklo
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na přeloučském gymnáziu v roce 1979, kdy se zde sešla parta zájemců o trampskou hudbu. Složení bylo následující: Vladimír Lemberk (kytara, mandolína, zpěv), Vlastimil Hývl (kontrabas, foukací harmonika,
zpěv), Roman Král (dvanáctistrunná kytara), Pavel Kůrka (kytara, zpěv),
Olga Vávrová (zpěv) a krátce i Alan Pešta (housle). Zřizovatele skupina
neměla, schovávala se za CšV SSM (Celoškolský výbor Socialistického
svazu mládeže) Gymnázia Přelouč, přehrávky neabsolvovali, hráli totiž zadarmo jen zhruba jednou měsíčně, často také po lesích. V letech
1981–1983 se účastnili krajských kol Port, zřejmě poslední koncert byl
na Portě v Chrudimi. Kuriózní bylo jejich vystoupení v Občanské záložně u příležitosti evidence branců. Zahráli zde např. protiválečnou
píseň Řekni, kde ty kytky jsou, Mosty od Brontosaurů a pak byli vojáky
ze sálu vykázáni. Jejich první honorované vystoupení se mělo konat
11. listopadu 1982 v hospodě v Kojicích. Den předtím ale zemřel nejvyšší sovětský představitel Brežněv a byl vyhlášen státní smutek. Koncert se nakonec konal bez vstupného a byl pro diváky prezentován jako zkouška. Členové kapely vyvázli z problémů se svým vystupováním
zřejmě díky pomoci tehdejšího ředitele gymnázia Vladimíra Velce.
Počátkem 80. let vznikla dodnes aktivní folková skupina Vodfrk.
Vznik se datuje do roku 1982, v první sestavě byl Ivan Moravec (akustická kytara), Tomáš Lesák (kontrabas) a Pavel Hrdý (akustická kytara).
Originální název vymyslel I. Moravec. Již tehdy skupina začala koncertovat v Přelouči a blízkém okolí. Poté, co Lesák začal hrát již jen
v rockové skupině Šok (kde souběžně působil jako baskytarista od
roku 1981), přišel na kontrabas Zbyněk Šimák a také Blanka Kuršová
(později Leksová), hráčka na zobcovou ﬂétnu. Začali hrát vlastní písně z dílny I. Moravce, často hrávali na letních dětských táborech Tesly
v Bratrouchově. Zde se k nim připojoval i Miroslav Nedbal na tahací
harmoniku. Kolem roku 1985 absolvovali právě díky pomoci Miroslava Nedbala přehrávky, název si ale museli kvůli nim dočasně změnit
na Kvarteto. Zřizovatelem kapely se stal zřejmě Dům pionýrů a mládeže. Pak hráli na oblastních Portách, na Chvaletickém širáku (dalším
významném regionálním festivalu, který se konal několik let v areálu
chvaletického amfiteátru), Kutnohorské kocábce či pardubickém
Majálesu. Jak uvádí Pavel Hrdý, „Vodfrk tehdy vsadil na humorný,
někdy až lechtivý humor ve svých písních z autorské dílny Ivana Mo-
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ravce“. Ten ale odešel roku 1985 na vojnu, takže kapelou prošlo několik různých muzikantů (Pavlína Jiráková – housle, Slávek Firzst –
kytara). V roce 1988 odešel na vojnu Hrdý a Šimák se odstěhoval
z Přelouče. Poté kapela nějakou dobu nekoncertovala zejména kvůli
rodičovským povinnostem. Posléze se k nim přidal na kontrabas Milan
Prokop a skupina se začala vracet na scénu, opět hráli též na akcích
spjatých s dětskými tábory. Vliv na skupinu měl shora zmíněný Jaroslav Mifek. Od roku 2009 hraje Vodfrk pod záštitou DDM Přelouč,
zakoupili si vlastní aparaturu a poměrně intenzivně koncertují, hrají
vlastní i převzaté skladby.

„Vodfrk“
Zdroje informací:
Městské muzeum Přelouč, fond Tisky, sign. T 745
Vzpomínky Hany Novotné, ing. Vlastimila Hývla, ing. Ivana Hývla, ing. Jaroslava Mifka, PaedDr. Arnošta Vítka, PhDr. Pavla Machače, Ph.D., Tomáše
Lesáka, ing. Pavla Hrdého a Jaroslava Foršta
Informace od kronikáře obce Svojšice Milana Potměšila
http://www.svojsickypodzim.countrycolaps.cz/
Kapitoly z publikace Michala Juppa Konečného Průlety folkovou pamětí (2018)
Fotografie pochází z archivu Hany Novotné, ing. Jaroslav Mifka a ing. Pavla
Hrdého

VÝZVA
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Starý císař František Josef I. zemřel, nastoupil nový císař Karel I.,poslední rakouský císař
a český král. Jeho vláda byla poznamenána neustálou snahou o zastavení zuřící první světové války. Mírová jednání Karla I. byla stejně
neúspěšná jako jeho úsilí o národnostní smír
v monarchii. Oslavy jeho nástupu v Přelouči
byly válečně úsporné. Klanění majestátu bylo
méně než za Františka Josefa I. Národ utlačovaný ve své vlastní zemi, hnaný na jatka světové války, se začínal ozývat a na císaři, jenž se
tvářil přístupněji než stařičký mocnář, požadoval slušnější zacházení. Že nakonec dostal
více, než mohl doufat, bylo způsobeno událostmi následujících dvou let 1916–1918.

potraviny a byli zcela odkázáni na jídlo poskytované městem. Potravinou, která lidi držela nad vodou, byly brambory. Situace si vyžádala zajištění alespoň jednoho jídla denně.
Byla k tomu využita kapacita Krejcarového
spolku v Přelouči. Ten začal vařit polévky pro
děti. Na žádost politické expozitury se vařilo
po celé léto a zřejmě až do konce roku. Vařilo
se nejenom pro školní mládež, ale i pro menší děti a dospělé chudé. Denně se vydávalo
takřka 600 porcí.

Boje první světové války –
nejkrvavější bitvy
u Verdunu a Sommě

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

Za účelem dokumentace a chystané výstavy sháníme fotograﬁe a dokumenty z období tzv. sametové
revoluce v Přelouči (případně na
Přeloučsku), konkrétně z období od
listopadu 1989 do podzimu 1990.
Zejména uvítáme fotografie ze
shromáždění občanů, demonstrací,
jednání Občanského fóra apod. Fotograﬁe stačí jen zapůjčit k naskenování.
Kontakt: Matěj Pešta,
muzeum@kicmp.cz, tel. 731 697 085.
Děkujeme za spolupráci.

Městečko Přelouč za císaře Karla I. 1916–1918

Fotohádanka
Květnová hádanka bohužel nemá žádného správného luštitele.
Necháme tedy správné znění být a zkusíme třeba zařadit ještě jednou. Odpovědi na novou fotohádanku zasílejte jako vždy na mail:
rost@mestoprelouc.cz . Těšíme se na Vaše odpovědi.

Rok 1917 byl pro válčící monarchii kritický.
V obou nepřátelských blocích mělo obyvatelstvo války dost a začínaly vzpoury. V carském
Rusku únorová revoluce smetla dynastii Romanovců. Boje první světové války si vyžádali
desítky tisíc obětí, symbolem krveprolití na západní frontě se staly nejkrvavější bitvy u Verdunu a Sommě. U Verdunu stály proti sobě
francouzské síly a německé jednotky. V bojích
na řece Sommě v severní Francii, Britové nasadili poprvé obrněná vozidla – tanky.

Vítězství
československé brigády
u Zborova v létě roku 1917
U Zborova bojovala československá brigáda o síle 3500 mužů, kterým se podařilo
prolomit frontu. Bitvou u Zborova roku 1917
získali mezinárodní uznání českoslovenští legionáři. Ruská vláda poté zrušila omezení při
vytváření československých jednotek a po
rozšíření zprávy o vítězství legií u Zborova výrazně vzrostly protirakouské nálady obyvatelstva. Koncem ledna 1917 a v následujících
měsících projížděl Přeloučí vlak za vlakem.
Německé pluky se vracely z ruské a rumunské
fronty na západ. V Přelouči napsal kronikář
o roce 1917: „Vojáci přišlí na dovolenou nebo
propuštění z nemocnic chodí otrhaní, bosí, žebrají po vůkolních obcích…proslýchá se, že vojáci
na bojišti jedí jen řepu a důstojníci zoufale pijí.“

Město Přelouč
a přeloučský Krejcarový spolek
pomáhaly lidem v nouzi
Ani obyvatelé Přelouče, hlavně ti nejchudší to neměli ve válečném období lehké, nemohli si ze svých příjmů obstarat základní

lení již opravdu všechno vytěžitelné dřevo
z obecních lesů a stejně to nestačilo. Naštěstí
bylo městu v rámci rekvizic přiděleno dřevo
z panství Choltice, Zdechovice a Pardubice.
Současně se obec snažila dostat pod svoji
kontrolu všechno uhlí do města dodávané
a zabránit tak místním obchodníkům ve spekulacích. Topit se smělo až od 15. října, byly
uzavřeny zábavní podniky, nesměla se konat
divadla, bylo zapovězeno noční osvětlování
města. Docházel také petrolej a příděly byly
nepatrné. Svízelná zásobovací situace vedla
radní ke snaze zbavit se vojenského lazaretu.
Zastupitelstvo požádalo armádu o jeho zrušení. Skromné zásoby, nashromážděné pro
lazaret, mohlo město využít pro své potřeby.
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Přelouč se přihlásila
k Manifestu
českých spisovatelů

Brambory ve válečné době
byly významnou potravinou
Výhodná poloha Přelouče u železniční trati se v některých případech měnila v nevýhodu. V červenci 1917 přijížděli lidé z Prahy, na
polích kolem strážního domku a za hřbitovem vyhrabávali brambory a odváželi si je domů. Zvýšený počet polních hlídačů nepomáhal. Byla vyhlášena uzávěra na brambory. Byly
na ně vydávány lístky jako na chléb. Pod státní
kontrolu se tak dostala poslední významná
potravina. Rolník je směl prodat jen válečnému ústavu. Přesto lidé nadále riskovali. Úroda byla slabá, bylo sucho. Rolníci v Přelouči
a okolí zažívali novou vlnu rekvizic. Vojáci
prováděli rekvizice v celém okrese. Prohlíželi
se byty, stodoly, všechny budovy v usedlostech. Lidé zásoby zakopávali, schovávali do
keřů, zazdívali, i hnojem přikrývali. Výsledek
akce byl v zásadě nepatrný.

Válečné šetření palivem,
zákaz nočního osvětlení
města a zábav
Prudce se v Přelouči zhoršovala situace v zásobování palivem, ale na rozdíl od jiných obcí
se dařilo držet v provozu školu. V zimě roku
1916 a 1917 se kácelo v obecních lesích a většina dřeva bez ohledu na kvalitu končila v kamnech. Koncem roku 1917 bylo určeno ke spá-

Politický a národnostní útlak na počátku
roku 1917 neustával. Byly zakazovány sokolské
jednoty. V únoru 1917 došlo i na jednotu přeloučskou. Nový císař Karel I., jenž hodlal Rakousko-Uhersko reformovat, se snažil ukazovat i přívětivější tvář. Začal tím, že nedal
popravit české politiky Aloise Rašína a Karla Kramáře, odsouzené za jeho předchůdce
k trestu smrti. V červenci 1917 byli oba propuštěni. Byl také obnoven parlamentní život.
V dubnu 1917 podepsalo 222 českých spisovatelů, kulturních a vědeckých pracovníků
Manifest českých spisovatelů. V němž žádali konec represí českých poslanců. K Manifestu
českých spisovatelů se přihlásila také Přelouč.
Ze zápisů o dění v Přelouči ve druhé polovině
roku 1917 je patrné, že představitelé města začínali činit kroky k tomu, aby bylo město připraveno na mír. Aktivitou, směřující svým výsledkem do budoucna, byla účast starosty
Jana V. Diviše na schůzi zástupců měst v Pardubicích „za příčinou domáhání se zavedení
rychlovlaků na trati Praha-Brno až Vídeň“.
Koncem roku 1917 se v očekávání brzkého
konce války obnovil zájem podnikatelů o vybudování přeloučské hydroelektrárny.

Zastupitelstvo města Přelouče
vyslovilo souhlas
se soustředěním
českých politických stran
do Českého svazu
Na mír mysleli i místní politikové. Na počátku února 1918 se konala schůze zástupců
všech politických stran v Přelouči, za příčinou
utvoření strany jedné České státoprávní demokracie. Ustavující schůze této strany v Pře6/19
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louči se konala v restauraci Občanské záložny
v dubnu 1918. Členy zvoleného sboru důvěrníků se stali příslušníci místních vyšších a středních vrstev, mezi nimi i dvě ženy. S výjimkou
starosty Jana V. Diviše byli členy tohoto sboru
důvěrníků všichni přední členové přeloučské
samosprávy, bývalí mladočeši. I přes názorové
rozdíly musely české politické strany držet při
sobě, neboť osud národa ještě nebyl rozhodnut. Proto zastupitelstvo vyslovilo souhlas se
soustředěním českých politických stran do
Českého svazu, projevilo důvěru Svazu českých
poslanců na říšské radě. Souhlasem s Tříkrálovou deklarací 6. 1. 1918 se čeští poslanci na
říšské radě přihlásili k národní samostatnosti.

V Přelouči vznikl nový
mocenský orgán,
který měl řídit
připravovaný státní převrat
Politický vývoj rychle směřoval k vyhlášení nového státu. První pokus, který provedly
socialistické strany bez koordinace s ostatními
14. října 1918, byl neúspěšný. Převzetí moci do
českých rukou se usilovně připravovalo. Proto stejně jako na celostátní úrovni, vznikl nový
mocenský orgán, jenž měl řídit připravovaný

státní převrat, také v Přelouči. Stalo se tak až
27. října 1918 a předsedou nově ustaveného Okresního národního výboru byl Karel
Lieger. Byli v něm zástupci všech politických
stran. Takřka všechny záznamy o událostech
kolem vzniku Československa se činily až
s určitým zpožděním, protože v době vzniku
státu nebyl na zápisy do kronik a deníků čas.
A tak je zjištěno, že řada záznamů je nepřesných i v Přelouči.
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28. října 1918 vznikla
republika Československá
Podle listu Východ vyvolaly zprávy o vzniku republiky 28. října v přeloučských občanech radostné vzrušení. Z veřejných budov byly sňaty odznaky rakouských úřadů.
Druhého dne 29. října se čekalo až přijdou
pražské noviny. Poté ráno zasedl nejprve národní výbor a po něm městská rada. Hlavní
projev držel starosta Jan V. Diviš. Hovořil na
téma „Po třistaletém utrpení…“. Volalo se
„Nazdar!“ novému státu a rada se na jeho návrh jednomyslně usnesla zúčastnit průvodu
městem. Současně bylo občanstvo všemi
autoritami, které ještě autoritu měly, nabádáno ke klidu. Výzvy ke klidu byly nutné, byli

zde hladoví lidé, kteří moc dobře věděli kde
jsou potraviny. Ještě pár dní se slavilo, ale lidé se rychle vraceli ke svým všedním povinnostem. Nový stát jen těžko dokázal nasytit
všechny hladové, dodat jim palivo, vyléčit nemocné a už vůbec neměl sílu k náhradě válečných škod. Přesto si mnozí v Přelouči i mimo ni uvědomovali, že český národ se domohl
obnovení své státnosti a samostatnosti, že
přišla nová doba.
Marcela Danihelková
Čerpáno z literatury:
Dějiny města Přelouče-díl III. Jan Tetřev, Hana Vincenciová

ZNAMENÍ ZRODU/ZNAMENÍ ZÁNIKU – 4. díl
Pomník utonulé rekviziční komise u Mělic
Typově se jedná o pomník, kterému byl
věnován minulý díl našeho cyklu – na hrubě
tesaném kameni se nachází tmavá deska s nápisem: „V upomínku na členy rekviziční komise …, kteří při konání povinnosti dne 21. března 1917 při převozu zde přes Labe všichni
utonuli.“ Pomník vznikl v prvním desetiletí
po ukončení první světové války a byl postaven „zemědělskými korporacemi Okresu přeloučského“, jak je uvedeno ve spodní části nápisové desky. Na čestném prvním místě se tak
v seznamu utonulých ocitl „přítel“ – rolník
Čeněk (nebo též Vincenc) Jeřábek z Rohovládovy Bělé. Následují jména učitele Josefa Zelinky z Velin u Holic a pěti vojínů.
Mělickému neštěstí byla věnována řada
textů, rozhodl jsem se proto pro trochu jiné
zpracování, a to formou komiksové rekonstrukce, zaměřené na nejdramatičtější okamžiky případu. Je pozoruhodné, kolik vzniklo
variant tohoto příběhu. Liší se tím, kdo první
skočil/spadl do vln (vojíni x Jeřábek se Zelinkou), jestli ve vlnách skončili všichni, nebo Jan
Vojtíšek jako jediný zůstal v loďce i jinými detaily. Pro své zpracování jsem zvolil verzi, která se mi zdála nejvěrohodnější. Jejím autorem
je František Dlouhý ze Živanic a vyšla pod názvem Neštěstí u Mělic roku 1917 – Vzpomínka
z války, oživená letošní záplavou v 6. ročníku
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Kraje Pernštýnův roku 1926. (Texty v řádcích
mezi obrázky jsou doslovnou citací tohoto
článku.)
Mezi pomníky světové války na Přeloučsku je tento výjimečný hned z několika dů-

Mělický pomník tak, jak ho dnes neuvidíme, protože je nedůstojně zanořen do náspu valského
mostu. Fotograﬁe byla uveřejněna roku 1929
v Kraji Pernštýnův

vodů. Jména na něm vytesaná patří těm, kteří
nezemřeli na vzdálených bojištích, ale utonuli nedaleko Přelouče. Vedle vojáků zde zemřeli i dva civilisté. Případ utonulé rekviziční
komise je provázán i s několika dalšími místy.
Ta jsou rozprostřena severním obloukem od
Spořic u Chomutova až po česko-moravské
pomezí u Poličky. Všech šest nalezených utonulých bylo pohřbeno v hrobě na přeloučském hřbitově, na nějž upozornil r. 2017 Matěj
Pešta. Tři z nich však byli záhy převezeni a pohřbeni ve svých domovských obcí (Vincenc
Jeřábek v Rohovládově Bělé, Václav Kirschner
ve Varnsdorfu a Josef Felkl v Baníně). Jména
utonulých nacházíme někdy i na pomnících
padlých v jejich domovských obcích (Vincenc Jeřábek v Rohovládově Bělé, Emil Prouza
v Jablonci nad Nisou). Jindřich Schmid je snad
Heinrichem Schmidtem z pomníku v Bílém
Potoce, ač se jméno liší -t na konci příjmení.
Učitel Josef Zelinka by mohl být Josefem Zelinkou z pomníku v Kuněticích, i když je u něj
uvedeno, že padl. Jako pedagog sice působil
ve Velinách, ale Kunětice byly jeho rodnou
obcí.
(pokračování příště)
Martin Štěpánek
Pozn.: Děkuji Matěji Peštovi za poskytnutí materiálů týkajících se pohřbených členů
komise v Přelouči.
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Sport
Pod basketbalovými koši…

Ženy – hodnocení sezony
Východočeské ligy 2018/2019
Do letošní sezony vstupovaly ženy v trochu nezvyklé pozici – konečně
nás bylo po skončení Kadetek U17 a jejich připojení k ženám dost. Po dlouhé
době jsme se začaly scházet na trénincích a na zápasy jsme jezdily i v 11 hráčkách. Mladé hráčky se postupně zapracovávaly a zvykaly si na odlišný herní styl
a také se tvořil nový kolektiv.

Krátké shrnutí sezony:
Sezonu jsme načaly prohrou proti favoritkám z Hradce, ale další 4 výhry za
sebou nás vynesly na druhé místo. V těchto zápasech jsme herně dominovaly
a své soupeřky jsme přehrávaly jednoduchostí. Bohužel kolem Vánoc a na přelomu nového roku následoval trochu herní útlum i díky zraněním, kdy jsme doplácely na špatnou koncovku, a to nás stálo některé zápasy (Týniště, Pardubičky,
Nová Paka). Základní část jsme zakončily s bilancí 8 výher a 6 proher na 4. místě.
V play-off nás čekalo derby s TJ Pardubičky, které skončilo na 5. místě.
Konečně se vrátila herní pohoda ze začátku sezony, kterou jsme přetavily
v jasnou venkovní výhru 47:68, a na domácí palubovce jsme potvrdily postup
výhrou 71:50.
Na Final Four v Hradci jsme začínaly proti Sokolu Nová Paka. Zápas jsme
bez problémů zvládly a výhrou 86:57 jsme šly do finále proti Sokolu Hradci
Králové. Ve ﬁnále jsme už bohužel nestačily na domácí hráčky a prohrály jasně 72:40.
Statistiky:
Ženy nastoupily celkem do 18 zápasů, kdy 11x uspěly a 7x odešly poraženy při aktivním skore 1025:987 (57:55). Celkem do zápasů nastoupilo 13 hráček (všech 18 zápasů Roubová, po 17 sestry Žákovy a Doležalová).
Nejlepší střelkyně byla Nikola Žáková s 231 body (13,6 bodu/zapas), dále
pak Nešetřilová 120 bodů (8,6), Němečková 114 bodů (8,1), Kralevičová
101 bodů (8,4) a Roubová 114 bodů (6,2). Celkem jsme nastřílely 67 trojek,
z toho N. Žáková 24, K. Žáková 17, Němečková 8 a Doležalová 7. Družstvo házelo celkem 280 trestných hodů a proměnilo jich 174, což dělá úspěšnost
62,1 %. Nejlepší byla Nešetřilová 54/38 (70,4 %), N. Žáková 47/35 (74,5 %),
Němečková 18/16 (88,9 %).
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčkám za úspěšnou sezonu, kterou
zakončily na skvělém 2. místě.
Haas Jan

HODNOCENÍ SEZONY KADETŮ U17
Letošní sezónu 2018/19 jsme zahajovali letní fyzickou přípravou ve ﬁtness
centru 2ha šance pod vedením profesionálního trenéra Jardy Černého. Možná
právě, že přístup našich dorostenců k tomuto malému soustředění předznamenal, potencionální úspěch celé sezony. Vzorná účast a zapálení byly ukázkové.
Po soustředění jsme začali zápasový kolotoč s borci ze Sokola Chrudim.
Toto přátelské utkání jsme sice prohráli, nicméně šlo především o zapracování nových hráčů do týmu.
Posílili jsme o čtveřici borců z Pardubic, kteří perfektně zapadli do tohoto
kolektivu. Díky těmto klukům se naše řady rozšířily na celkový počet 13ti hráčů. Takový počet umožnil dobrou rotaci při dvojzápasech, které tato kategorie
hraje hned za sebou.
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Vytížení všech hráčů se ukázalo jako klíčové pro většinu druhých zápasů,
kdy soupeři odpadli fyzicky a my pokračovali ve stejném gardu.
Po celou sezonu jsme se řídili slovy basketbalového klasika: „Útok vyhrává zápasy, obrana turnaje“. Ano, cílem v každém zápase bylo, abychom v každé čtvrtině ubránili 10 bodů. Když se to podařilo, dali jsme my skoro vždy mezi 20–30 body za čtvrtku. I přes tento fakt jsme nebyli my tím, kdo dostal
v základní části nejméně bodů, dostali jsme více než druhá Chrudim.
Ovšem na druhou stranu jsme zatížili konta soupeřů nejvíce my.

Včetně FINAL4 jsme vsítili celkem 1 869 bodů, což znamená průměr 78 proměněných bodů na zápas.
Mezi 13 nejlepších střelců v uplynulé sezoně patřili Štěpán Vlček,
Michal Priessnitz, Štěpán Krejzl, Jirka Plaček, Kryštof Horáček, Adam
Rejda, Adam Dvořák, Petr Kouba, Dominik Škarda, Martin Šindelář,
Nikolas Vamberský, David Souček – kapitán, Jakub Hejný – zástupce kapitána. Nelze vyzdvihovat jednotlivce, protože se ve spoustě zápasů bodově
podílel každý hráč.
Všichni tito borci si zaslouží obrovskou pochvalu za reprezentaci našeho
klubu a předvedené výkony. Speciální pochvalu zaslouží především proto,
že jsou dobrá parta a drží při sobě.
OBŘÍ DÍK patří ovšem šestému hráči na hřišti a tím jste byli vy fanoušci,
od kterých byla letos podpora příkladná. Atmosféra, kterou jste nám připravili ve ﬁnálovém zápase FINAL 4 proti Sokolům z Chrudimi byla neskutečná
a zcela jistě nám dopomohla k titulu: „MISTR NADREGIONÁLNÍ SOUTĚŽE
KADETŮ V KATEGORII U17“. Do historie našeho basketbalového klubu jsme
také zapsali tím, že jsme celou sezonu vyhráli bez porážky.
Všem hráčům, fanouškům a těm, kteří nás podporovali děkujeme.
Trenéři: Vít Priessnitz, Petr Šindelář a Jiří Priessnitz

Hodnocení žáků U13
Již třetím rokem nastupují přeloučští minižáci pod vedením Martina Buluška a Václava Válka k mistrovským zápasům ve Východočeském přeboru.
V letošní sezoně, jako žáci U13 vybojovali v Oblastním přeboru VPII 3. místo
s bilancí 14 vítězství a 4 porážky.
M. Bulušek

HODNOCENÍ SEZONY 2018–19
A-TÝM (1. LIGA)

HC Jestřábi Přelouč – HBC Ježci Heřmanův Městec
1:3
HC Jestřábi Přelouč – HBC Autosklo HAK Pardubice „modří“ 2 : 4

Libor Komůrka:
„V letošním roce náš klub oslaví 25 let od svého založení. Je nutno
říci, že poslední sezóna před tímto jubileem nebyla zrovna z těch nejpovedenějších. A-tým měl ve své soutěži jistotu, že se nemusí obávat
případného sestupu, jelikož do letošního ročníku nakonec nastoupilo
jen 10 týmů a soutěž se bude rozšiřovat. Proto se do bojů zapojilo několik nových tváří, jak na střídavé starty, tak i z B týmu. Hodně nás trápila koncovka, a i když je to u nás již dlouhotrvající jev, letos to vygradovalo. I přesto, že jsme ve většině zápasech byli soupeřům vyrovnanými
protivníky, zápasy jsme právě díky střelecké mizérii ztráceli někdy těsnými rozdíly. I přesto, že jsme na jaře hráli více zápasů doma, nepodařilo se nám do play-off dostat. Bude nutné se připravit na novou sezónu, abychom se vrátili na místa v tabulce, na která jsme byli zvyklí
v minulých letech.“

ČESKÁ TŘEBOVÁ sobota 4. 5.
Tomáš Hájek:
„Turnaj mikropřípravek v České Třebové hodnotíme velmi pozitivně. Svatý Petr se, oproti předpovědím, nad námi slitoval a poskytl nám
k turnaji vcelku pěkné počasí, a tak si mohli všichni užít příjemné hokejbalové dopoledne. Z pěti utkání jsme sesbírali všechny možné výsledky, když jsme třikrát zvítězili, jednou remizovali a jednou prohráli.
Konečnou porážku nesli malí Jestřábi velmi těžce, někteří uronili i pár slz,
ale jinak vládla mezi hráči po celý turnaj dobrá nálada a spokojenost.
Chválím všechny hráče za nadšení a sportovní výkon, rodičům děkuji
za podporu a fandění.“

B-TÝM (2. LIGA ČECHY VÝCHOD)

21. ROČNÍK – OLD BOYS CUP 19

Libor Komůrka:
„Béčko nezahájilo podzim špatně, ale postupem času se začala projevovat u některých špatná tréninková morálka. Ukázalo se, že bez řádného tréninku nejde ani druhou ligu hrát. Přesto se na poslední chvíli
do play-off protlačilo. Vzhledem k ukončení sezóny áčka pak kluci z A týmu hodně vypomohli v sestavě a béčko nakonec sahalo po postupu,
když ve čtvrtém zápase za stavu 2:1 na zápasy svého soupeře přehrávalo. Bohužel nedokázalo z velkého tlaku skórovat a v následném pátém
zápase z play-off vypadlo.“

Termín: sobota 15. 6. 2019

C-TÝM
(REGIONÁLNÍ LIGA ČECHY VÝCHOD)

MIKROPŘÍPRAVKA
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10. ROČNÍK O POHÁR „LETNÍ POHODY“
Termín: sobota 29. 6. 2019

TURNAJ „PRÁZDNINOVÁ SHOW“
Termín: sobota 27. 7. 2019
VEŠKERÉ INFORMACE A UZÁVĚRKÁCH PŘIHLÁŠENÍ TÝMŮ O TĚCHTO LETNÍCH TURNAJÍCH NAJDETE www.hcjestrabi.cz
- fáda -

Libor Komůrka:
„C tým byl založen hlavně pro ty hráče, kteří chodí hrát hlavně rekreačně a pro naše mladé, kteří končili ve starších žácích. Bohužel mnoho hráčů své předsezónní sluiby nenaplnilo a nechali většínou C tým
na holičkách. Naštěstí se soutěž dohrála, byť bez valného úspěchu.“
Libor Komůrka:
„Sezóna, kterou jsme brali hlavně jako zkušební, nám ukázala, kdo
má o hokejbal zájem a kdo upřednostňuje jiné, pro něj důležitější věci.
V současné době se již těšíme na oslavy klubu,které proběhnou dne
8. 6. 2019 na našem hřišti. Hráčům, fanouškům a lidem kolem hoklejbalu
v Přelouči přejeme, aby si je řádně užili a abychom vykročili do dalších
25 let tou správnou nohou.“

STARŠÍ ŽÁCI (LIGA ČECHY VÝCHOD)
středa 24. 4.
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC – HC JESTŘÁBI

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

sobota 27. 4.
SK JIHLAVA – HC JESTŘÁBI

0 : 8 (0:3, 0:3, 0:2)

středa 1. 5.
HC JESTŘÁBI – HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE
0 : 1 (0:1, 0:0, 0:0)
sobota 4. 5.
HBC HRADEC KRÁLOVÉ 1988 – HC JESTŘÁBI
5 : 1 (2:0, 2:0, 1:1)

MINIPŘÍPRAVKA
PŘELOUČ sobota 27. 4.
HC Jestřábi Přelouč – HBC Autosklo HAK Pardubice „černí“
HC Jestřábi Přelouč – Svítkov Stars

2:3
2:2
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Žákovský turnaj v kopané
pokračuje 61. ročníkem
Přesně před rokem začal psát Celostátní žákovský turnaj v kopané svou novou epochu. Po dvouleté pauze vynucené rekonstrukcí
zdejšího stadionu se uskutečnil jubilejní 60. ročník jednoho z nejstarších žákovských fotbalových turnajů v naší zemi. Turnaj, na kterém si v minulosti zahrála řada reprezentačních hráčů včetně Panenky, Nedvěda, Čecha nebo Rosického, tak letos v červnu vstoupí
už do své sedmé dekády. Mladí fotbalisté ze všech koutů České republiky i ze Slovenska budou o Putovní pohár Města Přelouče tentokrát bojovat od pátku 14. do neděle 16. června. Titul budou obhajovat hráči Znojma, kteří v Přelouči loni triumfovali vůbec poprvé
v historii. Loňský turnaj se navíc do dějin zapsal jako ročník, ve kterém padalo nebývalé množství branek. Rekord posledních ročníků
v podobě 181 vstřelených gólů se kromě
Znojma letos budou
snažit překonat tyto týmy: AC Sparta Praha,
FK Jablonec, Regionální fotbalová akademie
Pardubice, Motorlet Praha, MFK Vyškov, Mostecký fotbalový klub,
FC Písek, Baník Sokolov,
FKM Karlova Ves Bratislava, FC Slovan Liberec a pochopitelně i domácí FK Přelouč. Pevně
věříme, že se všem účastníkům bude v Přelouči
líbit a že je na tribunách
za skvělými výkony požene minimálně stejné
množství fanoušků, jako v minulém roce.
Za organizační výbor
turnaje
Václav Rokyta
6/19

30

červen 2019

Přeloučský ROŠT

Zprávy ze Sokola
Koncem března se dospělí členové přeloučského Sokola sešli
na valné hromadě,
aby zhodnotili uplynulý cvičební rok. Byly předneseny zprávy o činnosti odboru
všestrannosti, společenské činnosti, stolního tenisu, basketbalu a volejbalu. Byla
připomenuta účast
našich sokolek na Sletu i výlety do míst spojených se 100. výročím založení naší republiky. Všechny po- Družstvo gymnastek na závodech v Chrasti
těšily dobré výsledky
hospodaření, neboť
zbylo i na odměny pro
vedoucí oddílů, kterých je stále nedostatek, zejména u mládežnických složek.
Ukázky jejich činnosti je možné zhlédnout
pravidelně na mikulášských besídkách. Je
chvályhodné, že do
sokolovny chodí cvičit stále dost žen, neŽeny na mikulášské besídce
bo že gymnastky se
začínají prosazovat na soutěžích. Děkujeme všem vedoucím za
obětavou práci, fanouškům Sokola za přízeň a zejména městu Přelouč za podporu.
J. Lelková

Tajenka č. 5 zněla: ... přinesou chladna jak se patří. Květnovým výhercem se na základě losování stal David Pospíšil, moc gratulujeme
a prosíme, aby se dostavil pro malou věcnou odměnu do redakce Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro, kancelář starostky, redakce Roštu.
Znění nové pranostiky zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. Těšíme se na vaše odpovědi.
Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 6 – 31. května 2019.
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. 6. 2019.
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Příští číslo Roštu vyjde v pátek 28. 6. 2019.

