
V květnu i červnu
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Jindřích Mahelka
se narodil před 100 lety

Oslavy MŠ Kladenská
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Již několik let spolupracujeme s kolektivním systémem
ELEKTROWIN, který má na našem sběrném dvoře vytvořené
místo zpětného odběru. Protože za touto společností stojí
velcí výrobci bílé techniky, jejichž výrobky máte vybavené
kuchyně, zaměřuje se především na tuto část elektroodpadu.
Lednice, mrazáky, pračky, sporáky, mikrovlnky, ale také vysa-
vače, nebo varné konvice. To je asi nejčastější, co se na našem
sběrném dvoře/našich sběrných dvorech vyskytuje a co od
nás ELEKTROWIN odváží dále k recyklaci. Specializovaná
zpracovatelská zařízení výrobky zbaví nebezpečných látek –
např. ve staré ledničce je až 350 g freonu, nebo ve staré pračce
je azbest. Výrobky se dále rozeberou na materiály, které putují
k dalšímu využití – betonové závaží z praček do stavebnictví,
kovové korpusy do hutí, plasty k další úpravě a do výroby –
např. zatravňovacích dlaždic, ramínek, nebo krytů na kola
automobilů. Pračky, sporáky a mikrovlnky se z našeho sběrné -
ho dvora odvážejí do zpracovatelského zařízení, které provo-
zuje ve Žďáru nad Sázavou společnost AVE services s.r.o. Led-
ničky a mrazáky se vozí do Havlíčkova Brodu, kde zařízení
provozuje společnost RUMPOLD RCHZ s.r.o. Podmínky pro
zpracování chlazení jsou velmi přísné a v České republice je
splňují pouze dvě zařízení.

V loňském roce jste na náš sběrný důr odevzdali 36 288 kg
lednic, 36 658 kg velkých a malých spotřebičů. To je celkem
72 946 kg – tedy 7,765 kg/obyvatele. V celém našem kraji by -
lo v loňském roce odevzdáno 2 108 889 kg. Při přepočtu na
oby vatele je to 4,05 kg. Je vidět, že náš sběrný dvůr funguje
dobře, máme v našem městě uvědomělé občany a máme být
na co pyšní – za to všem patří dík! Jen připomínáme – i malé
spo tře biče je třeba odevzdat na určené místo. I když se vejdou
do po pelnice na směsný komunální odpad. Za spotřebiče ve
směsném odpadu zbytečně platíme náklady na svoz a sklád-
kování.

Za celou republiku průměrně každý z nás odevzdal loni pro-
střednictvím ELEKTROWINu 3,82 kilogramu vysloužilého

elektra. V různých krajích byli ale lidé různě aktivní. Měřeno
množstvím odevzdaných spotřebičů na obyvatele zvítězil Stře-
dočeský kraj s 5,17 kg. Na náš kraj z tohoto porovnání vychází
7. příčka. Ale není to soutěž – jen musíme všichni vědět, kam
s vysloužilým spotřebičem!

Místo zpětného odběru na sběrném dvoře v ulici Pardu-
bické čp. 1630 v areálu společnosti SOP a.s.

Otevírací doba sběrného dvora je:
Pondělí      13 – 17 hod.
Středa        10 – 15 hod.
Pátek          13 – 17 hod.
Sobota       8 – 12 hod.
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Rada města
Dne 27. 5. 2019 se konala 16. schůze Rady

města. Hned v úvodu se projednala účetní zá-
věrka města Přelouče za rok 2018 a závěrečný
účet města Přelouče za rok 2018 a obojí se za-
stupitelstvu doporučilo schválit. Rada projed-
nala nájem vývěsní skříňky na budově č.p. 26
v Přelouči, schválila ukončení s původním ma-
jitelem a schválila pronájem novému majiteli –
společnosti CHARON – Jitka Filipová s.r.o., Par-
dubice. Také se projednalo několik majetkových
převodů. V souvislosti s akcí „Revitalizace Ra-
čanského rybníka“ se schválila smlouva o spolu-
práci s Regionální rozvojovou agenturou Par-
dubického kraje. Rozhodlo se o ekonomicky
nejvýhodnější nabídce dodavatele MIROS Par-
dubice a. s., se kterou se uzavře smlouva o dílo
v rámci veřejné zakázky „Parkoviště u BISS ul. Ja -
selská, Přelouč“. Pro „Rekonstrukci chodníku od
č.p. 186 po č.p. 207 v ul. Račanská, Přelouč“ se
vybrala společnost NOVOSTAV KOMUNIKA-
CE a.s. Hradec Králové, která podala ekonomic-
ky nejvýhodnější nabídku v rámci této veřejné
zakázky. Společnost ERMO spol. s r. o. podala
ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro zakázku
„Rekonstrukce a doplnění VO části ulice Jaselská
v Přelouči“ a rada schválila uzavření smlouvy
o dílo s touto společností. Projednaly se Zápisy
OV Klenovka a OV Lohenice, dále KMS Ště-
pánov a KMS Tupesy. Rada vzala na vědomí
názor obyvatel bytového domu č.p. 1632 Na
Hodinářce k návrhu výjezdu z parkoviště. Pro -
jednalo se několik žádostí o dotace z rozpočtu

města do 50 tis. Kč na rok 2019. Na této radě
se také projednal zápis Kulturní a školské ko-
mise ze dne 16. 5. 2019. Projednal se také zápis
z jednání Komise sociálně zdravotní. Rada pro-
jednala stanovisko občana K. S. ke změně do -
prav ního režimu v ulici Kosmonautů. Pro 25. roč -
ník Cen Františka Filipovského rada schválila
přijetí neinvestiční dotace 50 000 Kč od Minis-
terstva kultury a zároveň schválila Smlouvu
o mediálním partnerství s Českou televizí. I v le -
tošním roce se budou udílet ceny Reprezentant
školy za školní rok 2018–2019, výsledky rada
rovněž schválila. Rada odsouhlasila podání žá-
dosti o dotaci ve výši 1 393 239 Kč z Operační-
ho programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro
ZŠ Masarykovo náměstí, Přelouč na školního
psychologa, školního asistenta, doučování žáků
ohrožených neúspěchem a školení pedagogic-
kých pracovníků dle patřičných náležitostí. Na
závěr se také rozhodlo o zpracování urbanis-
tické studie Ing. arch. Pavla Mudruňky Na Ho-
dinářce, Přelouč, varianta B.

Další Rada města se konala 10. června
2019 a mimo jiné odsouhlasila pořízení DHM –
použitého nákladního vozidla, speciálního kro-
picího vozu s cisternou, náhradou za poškozený
a neopravitelný kropicí vůz zn. Škoda pro po-
třeby Technických služeb města Přelouče. Do-
poručilo se zastupitelstvu schválit rozpočtové
opatření č. 3 rozpočtu města pro rok 2019. Pro -
jednala se také žádost ZŠ Comenia s.r.o. ohledně
možného zahájení výuky ZŠ Comenia s. r.o. na
katastru města za předpokladu, že se škole po-

daří zajistit odpovídající prostory, neboť město
potřebné prostory nevlastní. Zároveň zamítlo
žádost této školy na pronájem I. NP v budově
č.p. 1417 v ulici Obránců míru v Přelouči. I na
této radě se projednalo několik majetkových
převodů. Schválila se výzva k podání nabídky
a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce „Rekonstrukce komunikace
v ulici Tyršova, Přelouč“ a „Chodník ul. Česko-
slovenské armády u parku mezi ul. Pardubická
a Žižkova, Přelouč“. Projednaly se zápisy KMS
Tupesy a OV Lohenice, dále také zápis č. 5 z jed-
nání sociálně zdravotní komise. Na základě žá-
dosti rodičů o doplnění hracích prvků na dět-
ském hřišti ulice Flosova rada uložila odboru
správy majetku předložit přehled hracích prvků
pro rozšíření tohoto dětského veřejného hřiště
Flosova ulice včetně vyčíslení finanční nároč-
nosti. Projednalo se také několik žádostí o dota -
ce z rozpočtu města do 50tis. Kč na rok 2019.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit a vy-
dat OZV č. 6/2019 o veřejném pořádku, vzala na
vědomí informace o možnostech vydání tržní-
ho řádu a v rámci těchto bodů pověřila vedení
Městské policie předložit návrhy na zajištění ve-
řejného pořádku v ulici Hradecká. Obec Semín
požádala o výpůjčku 13 ks muzejních předmětů
na výstavu v rámci obecních slavností, žádost
byla odsouhlasena. Zcela na závěr se pak schvá-
lil navržený program pro III. zasedání Zastupi-
telstva města (25. 6. 2019). 

Všechna usnesení naleznete na stránkách
města. 

MG
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Jak jsme na tom se sběrem použitého elektrozařízení v našem kraji?

Revitalizace Račanského rybníka
Ačkoliv to tak nyní nevypadá, pro obnovu a revitalizaci Račanského

rybníka a jeho okolí se podniklo již mnoho dílčích kroků.  Pro celou tu -
to akci je zadaný projekt „Revitalizace Račanského rybníka“, na který bu-
de Město Přelouč žádat o dotaci z Operačního programu životní pro-
středí na podzim tohoto roku. Bude se jednat o tyto úpravy: odstranění
panelového opevnění břehů a dnového sedimentu (cca 20 cm vrstvy dno -
vého kalu s vysokým obsahem olova), zmírnění sklonů svahů a jejich
opevnění, vybudování nového přístupu do prostoru zátopy rybníka, vy -

tvoření funkčního litorálního pásma a úpravy okolní zeleně. Se započe-
tím stavby se počítá na jaře 2020. Račanský rybník byl vypuštěn v sou-
vislosti s napadením ryb chovaných na Buňkově herpes virusem na
podzim 2018, kdy se nákaza bohužel potvrdila také u ryb právě v tomto
rybníku. Zároveň se již rozbíhala příprava rybníka pro celkovou revitali-
zaci, kdy musí dle odborníků na celé ploše proběhnout tzv. odbahnění
a je nutné nechat rybník delší dobu vysychat. Proto je nyní rybník prázd-
ný a ať se to může zdát nelogické, napouštět se do zahájení revitalizačních
prací nesmí. Projekt již tedy běží a Račanský rybník i okolí se zase dají do
pořádku. Děkujeme za pochopení. 

Vedení města

Upozornění – uzavření sběrného dvora 
ve dnech státního svátku

Informujeme občany, že sběrný dvůr bude v pá -
tek 5. července a v sobotu 6. července uzavře-
ný; otevřený bude opět v normální provozní do-
bě, tedy v pondělí 8. července v době od 13 do
17 hodin. Děkujeme občanům za pochopení. 
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Přelouč i letos 
na prvním místě

Město Přelouč i v letošním roce získalo 1. mís -
 to v soutěži obcí „O Perníkovou popelnici 2018“
ve zpětném odběru drobného elektrozařízení
v kategorii obcí nad 5000 obyvatel. Starostka
města Irena Burešová pře -
vzala 1. cenu v úterý 28. 5.
2019. Soutěž proběhla ja-
ko součást krajského pro -
jektu „Krajská komuni-
kační kam paň ASEKOL
v Pardubickém kraji v ro-
ce 2018“. Děkujeme všem
občanům, kteří svým zod -
povědným přístupem při -
spěli k tomuto ocenění
pro naše město.

Uzavírka podjezdu 
železničního viaduktu 

ve Valech
Od středy 12. 6. od 5,30 h ráno dojde k uzavře -

ní podjezdu železničního viaduktu ve Valech.
V souvislosti se stavebními pracemi, které

zde probíhají, bude tato uzavírka trvat přibliž-
ně do 10. 7. 2019. Společnost Valy – Mělice,
SMP – METROSTAV děkuje za pochopení.

Text, foto: MG

Elektrárna Chvaletice
zabránila blackoutu 

ve středních Čechách
Chvaletice, 14. června 2019 – Horké a větr-

né počasí ve středu odpoledne poškodilo elek-
trické vedení z rozvodny Týnec nad Labem do
rozvodny Krasíkov a celé východní části střed-
ních Čech rázem hrozil rozsáhlý výpadek prou -
du. Díky elektrárně Sev.en EC ve Chvaleticích
a pohotovému zásahu dispečerů provozovate-

le soustavy ČEPS se však podařilo blackoutu za -
bránit. Oblast napájely přes 6 hodin v tzv. os-
trovním provozu dva výrobní bloky chvaletické
elektrárny. Nemocnice, úřady, podniky a stov-
ky tisíc obyvatel v Kolíně, Nymburku, Poděbra-
dech, Sázavě a dalších městech díky tomu ne-
byly odříznuty od dodávek elektrické energie.
Oblast, v níž hrozil blackout a která musela být
přes 6 hodin nouzově zásobována pouze Elekt-
rárnou Chvaletice, má rozlohu cca 1400 km2,
což odpovídá trojnásobku Prahy. (čerpáno z Tis -
kové zprávy Sev.en EC Chvaletice). 

7-8/19

Dotazník v rámci Kulturních a volnočasových akcí 
v Přelouči

Členové Kulturní a školské komise chtějí zjistit, jak jsou občané spokojeni s nabídkou kulturních
a volnočasových akcí v našem městě. Z toho důvodu sestavili jednoduchý dotazník, který bu de bě -
hem června k dispozici na 15 místech v Přelouči a to: kino, stará poliklinika, podatelna MÚ, MŠ Za
fontánou, ZUŠ, knihovna, Mykabo, Klas, nádraží, Sluníčko, MŠ Kladenská, DUF, EUC poliklinika,
Kutil, KICMP. Vyplněné dotazníky lze odevzdávat do připravené krabice na chodbě KICMP na
Masarykově náměstí. Na žádost občanů se vytvořil dotazník i v elektronické podobě, k dispozici
je na stránkách města a na FB. Děkujeme za vaši spolupráci.

Jubilanti květen
Stanislav Neubauer                          92 let
Milada Vlasáková                             90 let
Marie Krátká                                     90 let
Marie Junková                                   89 let
Josef Kalhous                                     87 let
Marie Danihelková                           86 let
Jarmila Kohoutková                         86 let
Věra Holá                                           86 let
Vladimír Kotland                              85 let
Květoslava Černá                              80 let
Josef Kožený                                      80 let
Ladislav Lancinger                            75 let
Jiřina Šafránková                               75 let 

Jubilanti červen
Hedvika Vilímová                             92 let
Josef Drahokoupil                             90 let
Miroslav Černý                                  88 let
Marie Schovancová                          88 let
Ludmila Moravcová                         86 let
Bohumil Matyáš                               85 let
Jiří Matička                                        80 let
Danuše Hájková                                80 let
Jana Krejzlová                                    75 let
Irena Voňková                                   75 let

Diamantová svatba
Naděžda a Jaroslav Rulcovi                6. 6.

Zlatá svatba
Alena a Josef Myslivcovi                   13. 6.

PŘELOUČÁCI 

Vzpomínka
Dne 5. 6. 2019 by se dožila 85 let 

paní Marie ŠVECOVÁ z Přelouče. 
Vzpomínají 

syn Zdeněk a dcera Dana s rodinami. 

Vzpomínka
Dne 31. 7. 2019 uplyne 5 let od doby, 

kdy nás navždy opustil 
pan Arnošt VERUNÁČ. 

Stále vzpomíná manželka Eliška s rodinou.

"

"
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Celkem 7 nových občánků jsme přivítali 

v zasedací místnosti Městského úřadu v Přelouči 28. 5. 2019. 
Gratulujeme a přejeme všem především zdraví, štěstí a mnoho životních úspěchů.

Vojtěch Vavřín Lukáš Zima Jaroslav Kozumplík

Jiří Svoboda

Adéla Čejková Jana Dolečková Vanesa Vernerová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Poslední vítání občánků před letními prázdninami 

proběhlo 11. června 2019 a přivítali jsme 8 nových občánků. 
Moc gratulujeme a přejeme do života jen vše dobré.

Klára Kohoutková Jan HaasLukáš Kačer Ondřej Kouba

Jonáš Duda Adéla VolejníkováRozálie Jeřábková Jiří Zahradník
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Slavnostní otevření výstavy obrazů 
MUDr. Aleše Bučka

Již od roku 2017 se daří ve výstavním sále KICMP přes léto pořádat vý-
stavy místních sběratelů a dalších zajímavých občanů. Po výstavě staveb-
nic z LEGO kostek (2017) a plastikových modelů (2018) jsme na léto 2019
přichystali autorskou výstavu obrazů MUDr. Aleše Bučka. Slavnostní za -
hájení se konalo v sobotu 1. června za účasti autora vystavených děl ve

výstavním i upraveném přednáškovém sále, kde nechyběla projekce fo -
tografií obrazů. Jako hudební host vystoupil choltický písničkář Antonín
Hrdý a básně ze svých knižně vydaných sbírek, které ilustroval právě Aleš
Buček, recitovala MUDr. Viera Prekopová z Pardubic. Bylo připraveno ta-
ké drobné občerstvení. Dorazilo asi 60 návštěvníků, někteří z nich mohli
vidět na výstavě své portréty. Výstavu můžete navštívit až do 31. 8. Vy -
staveno je více jak 70 obrazů – portéty a krajinomalby. Portré ty zobra-
zují převážně místní obyvatele, které návštěvníci výstavy jistě poznají. Kra -
jinomalby jsou např. z okolí Choltic.                     Text + foto: M. Pešta

Jarní koncerty 
2019

Letošní jarní koncert pěveckého sboru Josef Bohuslav Foerster se
uskutečnil v neděli 2. června tradičně v Občanské záložně v Přelouči. Po -
zvání ke společnému vystoupení přijal pěvecký sbor Ratibor & Vesna
z Hořic. V programu zazněly lidové písně a duchovní skladby. Připome-
nutím 165. výročí narození Leoše Janáčka byl výběr z Janáčkovy „Morav-
ské lidové poezie v písních“ v podání sboru JBF s klavírním doprovodem
Petra Vacka. Hořický sbor se sbormistryní Olhou Kolodiy přednesl tři čes -
ké lidové písně a ve druhé části duchovní skladby ruských autorů. Na
závěr koncertu oba sbory společně provedly skladbu „Ave Verum Corpus“
Wolfganga Amadea Mozarta.

Oba sbory pak vystoupily 7. června v rámci Hořických hudebních
slavností 2019 v hořickém barokním kostele Narození Panny Marie, kte -
rý se zapsal do kulturní historie 21. listopadu 1820, kdy zde byli oddáni
rodiče Bedřicha Smetany.

Jarní sezonu sbor JBF uzavřel vystoupením na 15. ročníku pěvecké-
ho festivalu „Vítáme slunovrat“ v synagoze Na Hradbách v Kolíně.

Smíšený pěvecký sbor děkuje všem, kteří přispěli k realizaci koncer tů
a koncerty podpořili. Těšíme se na své příznivce v další sezoně letošního
roku.            Drahoslava Jiroutová a Petr Vacek

7-8/19

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

LUKÁŠ PAVLÁSEK v pořadu
KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH

8. listopadu 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 170/150 Kč

NATĚRAČ
bláznivá komedie o neúspěšném herci, 

živícím se jako malíř pokojů
Hrají: Leoš Noha, Barbora Mottlová, Eva Decastelo

17. října 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 220/200 Kč
www.komedienaterac.cz

HODINA DUCHŮ
Komedie, která si pohrává s myšlenkou, 

co duchové vlastně dělají...
Hrají: Pavlína Mourková, Eva Decastelo, Lucie Linhartová, 

Michal Kavalčík, Jindra Kriegel, Bořek Slezáček, 
Josef Hervert, Matěj Kriegel

20. listopadu 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 240/220 Kč
www.divadloartur.cz

DABING
25. roční 

udílení Cen Františka Filipovského
Přelouč, 21. září 2019

Masarykovo náměstí

13.10 slavnostní zahájení
13.15 Michal Nesvadba
14.00 Botox a Jan Kopečný
14.45 Lokomotiva a P. Vondráček
15.30 Alžběta Kolečkářová
16.00 Pangea – Beatles revival
17.00 Velkoplošná projekce – přenos z Občanské záložny
19.00 Turbo
20.30 Pokáč
21.30 Polymetal

Pódium za školou, Masarykovo náměstí

14.00 Jazz band J. Pavlíka
15.15 Sadovanka
16.45 Staropražští pardálové
18.00 Božejáci

Po celý den jarmark a další atrakce
– široký výběr keramických výrobků, vitráže ze skla, obrázky, 

dřevěné výrobky, košíky, drhání, tkaniny, šperky, rakytníkové pro-
dukty, sušené plody, koření, maďarské speciality, dětská dílnička...

TRADIČNÍ LETNÍ STŘEDEČNÍ KONCERTY 
NA NÁMĚSTÍ

26. 6. BUĎ FIT + SAFARI akordeon orch.
– Přelouč, Hradec Králové

3. 7. WALDA S KAPELOU MALEVIL
– hity W. Matušky – Praha

10. 7. ALBAND – akust. koncert býv. členů sk. Kern 
– Brno

17. 7. KANTOŘI – folk – Nový Bydžov
24. 7. CRIONIC + NENÍ ZAČ! – rock 

– Přelouč, Pardubice
31. 7. CRAZY DOGS – rock’n’roll 50. let – Praha

7. 8. DECHOVÝ ORCH. VL. KOSINY – Přelouč
14. 8. ERIC CLAPTON REVIVAL – Poprad (SK)
21. 8. HOT TAMALES TRIO – folk blues – Polsko
28. 8. LUCIE REVIVAL – Praha

4. 9. JAHODY – rock cover – Přelouč

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

LETNÍ PARKET ZA ŠKOLOU 2019

12. 7. ACOUSTIC BAND, JAHODY
26. 7. VAŤÁK (Kabát revival), VANAHEIM
10. 8. KLAXON, NA3JE

Začátky ve 20 hod., vstupné 100 Kč

LETNÍ KINO ZA ŠKOLOU

10. 7. PO ČEM ŽENY TOUTÍ – komedie ČR
24. 7. BOHEMIAN RHAPSODY – hudební film

7. 8. ŽENY V BĚHU – komedie ČR
21. 8. TERORISTKA – komedie/drama ČR

Začátky promítání ve 22 hod., vstupné 80 Kč
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NAUČNÁ LITERATURA
Politika, vojenství
HES, Milan 
Čekání na smrt: rodinný tábor českých
Židů v Osvětimi. 
Praha: Pražská vydavatelská společ-
nost: Epocha, 2019.

Psychologie
JUNG, Carl Gustav 
Člověk a jeho symboly. 
Praha: Portál, 2017. 
Bohatě ilustrovaná kniha je prvním
a jediným dílem, v němž C. G. Jung
vykládá laickému čtenáři svou vliv-
nou teorii symbolů, jak se projevují
především ve snech.

Výchova
MÜHLFEIT, Jan
Odemykání dětského potenciálu. 
V Brně: Management Press, 2018. 

Přírodní vědy
KREMLÍK, Vítězslav 
Obchodníci se strachem: průvodce
skeptika po klimatické apokalypse.
Praha: Dokořán, 2019.

Botanika
SKOUMALOVÁ-HADAČOVÁ, Anna 
Rostliny naší přírody: štětcem Anny
Skou malové, perem Lubomíra Hroudy.
Praha: Academia, 2018.

Průvodci
JŮZLOVÁ, Jana 
Toulky Polabím. 
Praha: Knižní klub, 2019.

KRÁSNÁ LITERATURA
EPSTEIN, Marek
Dravec. 
V Praze: Labyrint, 2018. 
Dramaticky vystavěný román o „ta-
kovém normálním domácím násilí“.

HORÁKOVÁ, Naďa 
Tajnosti sborovny. 
Brno: MOBA, 2019.

KLIMEČKOVÁ, Jana 
Pod Zelenou bránou. 
Brno: Moba, 2019.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
DUDLEY, Rebecca
O hodném méďovi. 
V Brně: CPress, 2019. 
Půvabný příběh o dobrém srdci a ne-
zištné pomoci je výjimečný svým zpra -
cováním – promlouvá k nám úplně
beze slov. Křehkému poslání porozu-
mí již ty nejmenší děti, které ještě ne-
umí číst, a budete-li si tuto kouzel-
nou knížku užívat společně, je jen na
vás, do jakých slov příběh odějete.

J. K.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zakončení letního semestru 2019 VU3V

Každé studium má v červnu končit vysvědčením. Ani v případě stu-
dentů naší Univerzity třetího věku to nemůže být jinak.

Sešli jsme se ve čtvrtek 6. 6. odpoledne ve vinárně U Kotýnků a nejen,
že jsme si zapsali do studijních indexů další splněný semestr a tím jsme
se o krůček přiblížili k promoci, ale pozvali jsme si k příjemnému po-
povídání o dějinách Přelouče historika Mgr. Matěje Peštu. Vždyť téma-
tem ukončeného semestru byly české dějiny a co by nám mělo být bližší
než dějiny našeho města.

Za všechny studenty panu Peštovi patří velké poděkování, stejně ja -
ko musíme poděkovat i vinotéce U Kotýnků za milé přijetí a poskytnutí
prostoru. Ještě je třeba do třetice poděkovat Charitě Přelouč za zapůjčení
promítací techniky, která byla při našem povídání potřebná.

Závěrem našeho setkání jsme si popřáli krásné léto, abychom nabrali
nové síly do zimního semestru, ve kterém budeme v českých dějinách
pokračovat.                                                                                              L.H.

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Na červnové schůzce v rámci projektu S knížkou do života (Book-

start) jsme se s dětmi sešli v zahradě Občanské záložny. Pomohli jsme
žabákům Kvakovi a Žbluňkovi při hledání ztraceného knoflíku. Prošli

jsme stezku po „kamenech“ nad potůčkem, prolezli „norou“ a hledali jej
i v „tůňce“. Všichni byli úspěšní a knoflík jsme nakonec úspěšně našli.
Celý příběh si můžete přečíst v knize Arnolda Lobela Kvak a Žbluňk jsou
kamarádi. Na závěr schůzky si děti s maminkami vybraly knížky pro pro-
hlížení i večerní čtení před spaním. V červenci nás určitě čeká další dob-
rodružství.                                               Petra Šitler

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘELOUČ

Červen bývá každý rok v Městské knihovně ve znamení pasování
dětí z prvních tříd na rytíře – ochránce knih. Tato čtenářská slavnost se
neobejde bez paní Knihy, vládkyně pohádkového království, ani bez Ry -
tíře všech písmenek. 

Letos jsme pro děti při této příležitosti připravili i setkání se spisova-
telkou Magdalenou Novotnou, která dětem vysvětlila, jak se z nápadu stává
kniha a co všechno je třeba udělat a vymyslet, aby knížka byla co nejhezčí.

Národní knihovna ČR i letos pro tuto slavnost každému prvňáčkovi
připravila krásnou knížku, plnou veršů a veselých obrázků, město Pře-
louč má zase vždy pro děti hezké dárky na památku a my z knihovny při-
dáváme také něco pro radost, takže není divu, že děti odcházejí ze slav -
nosti spokojené a navíc pyšné na své čtenářské umění.

Přejeme všem těmto malým čtenářům krásné prázdniny a spoustu
pěkných knih k tomu.                                                                         L.H.

7-8/19

NABÍDKA PRO VÁŽNÉHO ZÁJEMCE 
O REGIONÁLNÍ DĚJINY

Městská knihovna nabízí zdarma časopis 
ZPRÁVY KLUBU PŘÁTEL PARDUBICKA –

ročníky 1991–2014. 
Zájemci mohou zatelefonovat na č. 466 959 715, 

případně si ho vyzvednout i mimo půjčovní hodiny.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI
ZVE K NÁVŠTĚVĚ A NABÍZÍ NOVÉ TITULY
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Konec školního roku
je ve znamení výletů

Třída III. B se vydala do Botanicusu Ostrá u Lysé
nad Labem. Ve vesničce řemesel si každý zakoupil gro -
še, za které si mohl vyzkoušet výrobu mýdla, ručního
papíru, svíčky, provazu, loutky, misky z keramiky či rý-
žování zlata. Někteří „zjišťovali,“ kolik síly je potřeba
k ražbě mince, jiní „nakukovali,“ do drátenické dílny
ne bo stříleli z luku. V hodovní síni si pak celá třída po -
chutnala na pokrmech z produkce ekologických
zahrad. Na závěr si prohlédla bylinné zahrady a pro -
běhla se v malém bludišti.

Nechybělo společné foto. Na něm je poznat, že
i v chladném květnu byly dny teplé a slunečné.

Při cestě zpět jsme ještě navštívili Ekocentrum
Huslík. Je to záchranná stanice na kraji Poděbrad v le -
sích, která poskytuje pomoc zraněným volně žijícím
živočichům, pečuje o ně a vrací je zpět do přírody.

Den, na který se celá III. B těšila, se vydařil.
Mgr. M. Černohlávková

Za pardubickým koníkem – 
vlastivědná exkurze 4. tříd

Poznat Pardubice trochu z jiné stránky jsme měli
možnost začátkem května s paní Olgou Šťastnou,
kte rá nás městem provázela. Ukázala nám nejznáměj-
ší památky v centru města a přidala pověsti, které se
k jednotlivým místům váží, několik her a kvízů o his -
torii Pardubic.

Bylo sice chladno, ale proběhnutí se parkem a ma -
lé občerstvení nás spolehlivě zahřálo. ☺

Mgr. D. Staňková

Florbalový zápas
Dne 21. 5. proběhl v multifunkční hale florbalo-

vý zápas se ZŠ Smetanova. Turnaj mezi oběma druži -

nami byl velice vyrovnaný, ale nakonec jsme o 1 gól
prohráli. I přes prohru jsme si to velice užili. Žáci do -
stali diplom za účast a sladkou odměnu. Reprezen-
tovali nás žáci z 3. A – Ondra Novotný, Dominik Ko -
reček, z 2. A – Honza Osinek, Dobra Marek, Leoš Mercl,
z 2. B – Viktor Malý, Martin Rozkošný, z 1. A – David
Cibula a z 1. B – Míra Erben, Vojta Zikán, Aleš Zitta
a Vanesska Korečková. Není důležité vyhrát, ale zúčast -
nit se.             Š. Trojnová, vych. v ŠD

Sportovní den 
na ZŠ Masarykovo náměstí

Žáci Základní školy Masarykovo náměstí moc
dob ře vědí, že škola není jen učení a sezení v lavicích.
K životu naší školy patří totiž množství projektů, kul -
turních a sportovních akcí. Sportovní den je u dětí
jednou z nejoblíbenějších událostí roku. Mohou si
ověřit své dovednosti v různých sportovních disciplí -
nách. Na jednotlivých stanovištích si děti letos vyzkou -
šely zdolat např. překážkovou dráhu, člunkový běh,
hod na cíl, skok do dálky, hod na koš či ping pong.
Nejlepší výkony byly dětem zapsány. Ve třídách poté

proběhlo závěrečné vyhodnocení ze všech disciplín.
Za sportovní nasazení patřila dětem velká pochvala
a odměna. Věříme, že aktivní pohyb zůstane samo-
zřejmou součástí jejich každodenního života.

Mgr. P. Hájková

Přírodovědná soutěž
Na 1. stupni proběhlo 13. května školní kolo Pří -

rodovědné poznávací soutěže. Všem žákům se v po -
znávání živočichů a rostlin dařilo, postoupit do okres -
ního kola mohli jen ti nejpřipravenější.
3. ročníky
1. místo              Adéla Kubíčková,            III. B
2. a 3. místo       Nela Pejřilová,                 III. B 
                            Nella Šmejdová,              III. B
4. ročníky
1. místo              Natálie Žídková,             IV. A
2. místo              Lucie Školníková,            IV. B
3. – 4. místo      Václav Osinek,                 IV. B
                            Eliška Zmítková,             IV. A
5. ročníky 
1. místo              Valentýna Hyhlíková,      V. B
2. místo              Sandra Turková,               V. A
3. místo              Andrea Školníková,         V. A

Jmenovaným žákům přejeme hodně zdaru.
Mgr. M. Černohlávková

TECHNOhrátky
Ve středu 5. června se zúčastnilo 15 chlapců

z osmých tříd oblíbené akce TECHNOhrátky. Tato
akce, zaměřená na podporu technických profesí
a ře mesel a zvýšení zájmu u žáků základních škol
v Par dubickém kraji, tentokrát proběhla ve Středním
odborném učilišti zemědělském Chvaletice. 

Žáky z 10 přítomných škol čekala tradiční návště -
va šesti pracovišť, na nichž plnili stanovené činnosti
a na závěr i bodované soutěžní úkoly. Postupně pro -
šli kovárnou, klempírnou, zámečnickou dílnou, au-
to servisem či motorár -
nou a ab solvovali ještě
test ze zna losti značek
a dopravních předpisů.

Jako suvenýr si kaž -
dý účastník akce přivezl
domů vlastnoručně vy -
robenou lopatku.                             Mgr. M. Bulušek

Zderaz 2019
První týden v červnu jsme vyrazili (čtvrťáci A+B)

na kurz se sportovním zaměřením na Zderaz u Skut -
če. Program na celý pobyt byl velice nabitý a tak hned
po ubytování a obědě, jsme šli prozkoumat okolí a spl-
nit první úkol a to postavit domečky pro lesní zvířátka.

V následujících dnech nás čekaly další ne vždy
jednoduché úkoly a soutěže např: postřehový a orien -
tační závod, návštěva skalních obydlí, celodenní výlet
do Toulovcových maštalí. Velice se nám líbila návště -
va Policie ČR, která přivezla služební psy a předvedla
nám jejich využití u policie. Mohli jsme se vyfotit na
policejní motorce, dozvěděli jsme se něco o kyberši -
kaně a na závěr jsme si vyzkoušeli brýle simulující
různé situace. 

Počasí nám po celý pobyt přálo, a tak došlo i na
opékání buřtů, diskotéku a koupání v místní nádrži.
Každá soutěž byla při večerním vyhlašování odměně -
na diplomem a drobnou cenou. Pobyt se nám moc lí -
bil a velice jsme se ho užili ☺.            Mgr. L. Zmítková

Jak se stravovat lépe?
V květnu se žáci 8. B zúčastnili dvouhodinové bese -

 dy na téma „Zdravá výživa“, kterou vedla paní Dana
Staň ková z chrudimské alternativní jídelny Kruh zdraví.

Cílem této velmi zajímavé besedy bylo seznámit
žáky se zásadami racionální výživy, poukázat na to,
že pro naše zdraví je velmi důležitý přísun vitamínů
zejména z regionální sklizně ovoce a zeleniny.

Žáci měli možnost také některé pokrmy ochutnat
a mnozí byli velmi překvapeni, jak dobré saláty se dají
připravit např. z pohanky, cizrny, červené čočky…

Na závěr si sami vytvořili plakát, kde každý mohl
uvést, co se pokusí ve svém stravování změnit k lep-
šímu.              Mgr. M. Skálová

Příjemné prožití léta!
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Angličtina v Anglii
V sobotu 25. 5. se vydali na dlouhou cestu auto-

busem 47 žáků a 3 p. učitelky. Jeli přes Německo
a Belgii do francouzského města Calais, odkud se
trajektem přeplavili přes Lamanšský průliv do Anglie.
V neděli ráno vystoupili v Londýně. Do centra met -
ropole se přesunuli metrem. Hned tam se ukázalo,
jak je užitečné mít stejné čepice a zkušenou prů-
vodkyni, jakou byla Bára Dokoupilová. Některé dě-
ti byly celý den nervózní, protože myslely na večer,
kdy se měly poprvé setkat s hostitelskými rodinami.

Uklidnila je asistentka Petra, která jim vše vysvětlila
a prozradila jednoduchý recept (poprosit, poděko-
vat a usmívat se), aby byli nakonec všichni v poho-
dě. Ubytování v přímořském Worthingu bylo příjem -
né a zážitky z rodin velmi emotivní. Děti si během
čtyřdenního pobytu ověřily, jak jsou na tom se svou
angličtinou, a zároveň navštívily zajímavá místa
v Londýně a okolí, např. Tower Bridge, London Eye,
hrad Windsor, rozhlednu v Brightonu, útesy Seven
Sisters. Žáci byli ukáznění, řidiči dopravce Lechner
zkušení, akce byla dobře zorganizovaná a navíc
přálo i počasí. Poznávací zájezd se velmi vydařil. 

Zakončení projektu
Abeceda peněz

V druhém pololetí tohoto školního roku věno-
valy páté ročníky mnoho času a úsilí projektu Abe-
ceda peněz, který pro ně připravila Česká spoři-
telna. Žáci si v něm vyzkoušeli, co obnáší svět
podnikání. Jednotlivé třídy založily firmy a výsledky
své práce představily na prodejních jarmarcích.
První jarmark uspořádala firma Happyland (5. C)
již 1. 4., následoval jarmark firmy Profíci (5. A), kte -
rý se konal 30. 4., a na závěr se představila firma
Big Family (5. B), jejíž jarmark proběhl 14. 5. Návštěv -
níci pokaždé vybírali ze široké nabídky zboží ruční
výroby, např. mýdla, soli do koupele, krémy, svíčky
a jiné. Do akce se zapojili i rodiče žáků, kteří připra-
vili spoustu dobrého jídla, za což jim patří veliké
poděkování. Nechyběl ani bohatý doprovodný
program, např. tombola, malování na obličej či růz-
ná hudební vystoupení. Všechny jarmarky byly

velice úspěšné. Utržené peníze třídy využily k za-
placení výletu a rozloučení s prvním stupněm.

Turnaj ve vybíjené
Kluci a holky z 6. ročníku se zúčastnili tradič-

ního turnaje ve vybíjené. Tentokrát byla úspěšnější

děvčata. V domácím prostředí vyhrála okrskové ko -
lo a v kole okresním, které se konalo v Moravanech,
obsadila 4. místo. Kluci skončili v okrskovém kole
na 3. místě. 

Právo pro každý den
V oblastním kole soutěže, jejímž cílem je zvyšo-

vání právního vědomí naší mládeže, reprezento-

valy naši školu jedno družstvo osmého a jedno
družstvo devátého ročníku. V silné konkurenci de-
víti týmů se prosadili žáci 9. A Beáta Hejná, Adéla
Moravcová, Milan Merta a Daniel Rozkošný. Obsa-
dili 1. místo. Gratulujeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci školy. 

Mise Vyšehrad 
V květnu se žáci 5. A a 5. B vydali na interaktivní

poznávací procházku po Vyšehradě. Stali se na chvíli
badateli a prozkoumali mytologii a historii tohoto
místa. Během cesty děti navštívily Staré purkrabství,
Královskou a knížecí akropoli, v bazilice sv. Petra

a Pavla složily přísahu králi Vratislavovi II., na Vyše-
hradském hřbitově a Slavíně hledaly hroby slavných
osobností a nakonec s baterkami v rukou prošly
kasematy až do tajemného sálu Gorlice, kde jsou
umístěny originály soch z Karlova mostu. Díky re-

kvizitám a dramatickému ztvárnění celé mise si žá-
ci z Prahy odvezli jedinečné zážitky.

Pasování na čtenáře
V polovině června se naši prvňáčci pochlubili

tím, jak se naučili číst. Paní knihovnice z přeloučské
knihovny je nejdříve přezkoušely ze čtení a pak je
pozvaly na besedu s paní spisovatelkou Magdalé-
nou Novotnou. Ta jim vyprávěla, jak vzniká knížka
a přečetla jim úryvek ze své knihy Střípkův kou-
zelný podzim. Žáci pak ještě předvedli, že zvládnou

přečíst i neznámý text, a tak mohli být odpoledne
přijati do obce čtenářské. Tento slavnostní akt pro -
běhl v obřadní síni Občanské záložny pod vedením
„Paní Knížky“ a „Rytíře písmenek“ a mohli se ho
zúčastnit i rodiče.

Kytičkový den – 
Český den proti rakovině
Do nejstarší sbírkové akce v naší republice se

naše škola zapojila poprvé v roce 2016. I letos 15. 5.
obcházeli pověření žáci 9. ročníku ve žlutých tričkách

všechny třídy a nabízeli květy měsíčku lékařského. Je -
jich zakoupením mohl každý podpořit boj proti ra -
ko vině plic. Žáci a učitelé přispěli částkou 10 955 Kč.

Ohlédnutí 
za červnovými akcemi

•   Oslava Dne dětí na 1. stupni
•  Přírodovědná poznávací soutěž
•  „Technohrátky“ v učilišti Chvaletice pro zájemce

z 8. tříd
•  Divadelní představení ZUŠ Přelouč pro 4. a 5.

ročník
•  Koláček – cyklistický závod pro 1. stupeň
•  T–mobile Olympijský běh
•  Sportovní den pro 2. stupeň
•  Pobyt v přírodě pro 5. ročník s výukou anglic-

kého jazyka v Horním Bradle
•  Třídní výlety za poznáním i zábavou (Praha, Li-

berec a okolí, Hradec Králové, Borová u Poličky,
Malá Skála, Semín, Břehy)

•  Reprezentant školy – ocenění nejlepších žáků
•  Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd
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Festival Polanského Přelouč
V sobotu 8. 6. 2019 se v areálu parku za školou v Přelouči uskutečnil 15. roč-

ník festivalu dechových hudeb Polanského Přelouč. Festival pořádá Základní

umělecká škola Přelouč společně s Kulturním a informačním centrem města
Přelouč. Na letošním ročníku se tradičně představily 4 dechové orchestry. Úvod
patřil Dechovému orchestru ZUŠ Přelouč, který vede Michal Chmelař. S orches-
trem vystoupily také mažoretky ZUŠ Přelouč, vedené Jarmilou Pavlíčkovou.
Následovala vystoupení Muzikantů z Jižních Čech, Žadovjáků a Chodovarky.
Pořadatelé děkují městu Přelouč a Pardubickému kraji, bez jejichž finanční
pomoci by se festival nemohl konat.                             Iva Junková
                       Foto: Jana Červinková

10 ocenění ze soutěže Žestě Brno
Skvělých úspěchů dosáhli žáci žesťového oddělení naší školy na prestižní me -

zinárodní soutěži „Žestě Brno 2019“ která se konala 1. a 2. 6. na brněnské kon zer -
vatoři. V obrovské konkurenci vynikajících mladých muzikantů z České republiky,
Slovenska, Polska a Maďarska získali celkem 10 ocenění. Zde jsou jejich výsledky:

Trombon: Tomáš Vondrouš (ze třídy R. Chmelařové) – 
               1. cena v národní soutěži, 3. cena v mezinárodní soutěži
         Vojtěch Ouřecký (ze třídy M. Chmelaře) – 
               1. cena v národní soutěži, 3. cena v mezinárodní soutěži
Tenor: Vojtěch Ouřecký (ze třídy M. Chmelaře) – 2. Cena
Lesní roh: Eva Čapková (ze třídy R. Chmelařové) – 
               3. cena v národní soutěži, čestné uznání I. stupně v mezi-
               národní soutěži
         Alexandra Kollárovičová (ze třídy R. Chmelařové) – 
               čestné uznání I. stupně v národní soutěži, čestné uznání
               II. stupně v mezinárodní soutěži
Trubka: Richard Kohout (ze třídy D. Štrupla) – 
               čestné uznání II. stupně v národní soutěži

GRATULUJEME!!!                                                                        Vedení školy

Houslový workshop a návštěva 
houslařské dílny

Co myslíte, jak by měl vypadat správný dětský den? Žáci smyčcového oddě-
lení ZUŠ Přelouč, měli možnost prožít tento den trochu jinak než většina jejich
vrstevníků. Společně s mojí kolegyní H. Přinesdomů jsme zprostředkovaly ná -
vštěvu  houslové dílny Pilařů v Hradci Králové. Celým ateliérem nás provázel
pan Pavel Hušek, který nás zasvětil do tajů mistrovské práce výroby houslí.
Nejkrásnější reakcí jednoho studenta bylo, když nám na konci dne oznámil,
že opravdu neví, jestli teď chce být mistrem houslařem nebo houslistou. 

Tomuto zážitku předcházel masterclass MgA. Víta Chudého a MgA. Jakuba
Čepického – profesorů pardubické Konzervatoře. S dětmi pracovali na vylep-
šení postoje při držení nástroje, na tvorbě tónu a spoustě dalších věcí, které
jsou nezbytné pro interpretaci. Věřím, že tento překrásný den plně věnovaný
hudbě děti povzbudil a nabyl další energií nezbytnou ke studiu hry na housle. 

Mgr. Art Lucia Benešová

Mažoretky na festivalu v České Kamenici
V sobotu 15. 6. se konal jubilejní 20. ročník festivalu dechových orchestrů

a mažoretek v České Kamenici. Pozvání na tento festival přijaly také naše ma -

žoretky pod vedením Jarmily Pavlíčkové. Po dopoledním průvodu městem
a následným vystoupením na náměstí v České Kamenici následoval společný
koncert se skvělou dechovou kapelou Magdalenka ze Slovenska v Rumbur-
ku. Děkujeme za pozvání a již nyní se těšíme na další ročník.

Radka Chmelařová

Pardubický skřivan 2019
Každoročně se jako součást festivalu Zrcadlo umění koná v Pardubicích

i soutěž v sólovém zpěvu. V letošním ročníku byla porota opravdu přísná, ale
výkony všech soutěžících byly velmi pěkné, a tak se i nám podařilo získat cen -
ná umístění. První místo získali: Daniel Procházka, Aneta Pospíchalová a Hana
Křivková (ze třídy J. Bednářové). Krásné třetí místo potom získali: Zuzana Rich -
terová a  Magdalena Sobotková (ze třídy J. Bednářové) a Lenka Křemenáková,
Denis Tichý a Klára Šetinová (ze třídy M. Novotné ve spolupráci s V. Pokornou).

Zvláštní cenu za velmi pěkný a citlivý doprovod získal David Tichý (ze třídy
H. Sukové).

Všem soutěžícím moc gratulujeme a věříme, že soutěž je pro všechny cen-
nou zkušeností a motivací nejen k dalšímu studiu zpěvu. Za klavírní doprovod
velmi děkujeme p. uč. H. Sukové.                                             Jana Bednářová 
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Zpět k pramenům – 2. část
Výšlap k pramenům řek Bílé Labe a Úpa

V sobotu 18. května 2019 jsme se vydali na
výlet do Krkonoš zdolat Úpské rašeliniště (pra -
meniště Úpy a Bílého Labe) – druhá část akce
Zpět k pramenům.

Startovali jsme časně ráno, abychom mohli
z Pece pod Sněžkou vyrážet v 9:00, což se nám
také podařilo. Cestu jsme začali proti prou du
řeky Úpy Obřím dolem směrem vzhůru. Sou -
částí cesty byla také naučná stezka, kde se na-
ši studenti mohli o Krkonoších dozvědět mno -
ho zajímavostí. Než jsme došli do Obřího sedla,
prošli jsme okolo štoly Kovárna a překonali na -
lomenou lávku přes Rudný potok.

V Obřím sedle jsme se dlouho nezdržovali,
jelikož zde velmi foukalo a pocitově klesla tep-
lota pod 10 °C. Pokračovali jsme v cestě po
hranici s Polskem směrem na Úpské rašeli-
niště, kde pramení řeky Úpa (1425 m n. m.)
a Bílé Labe (1430 m n. m.).

Následně jsme se zastavili na Luční bou-
dě, abychom se občerstvili a nabrali síly po
náročném výstupu. Cesta zpět již byla klid-
nější, jelikož jsme měli dostatek času (napří-
klad na společné focení). Přešli jsme sedlo
mezi Luční a Studniční horou okolo kapličky
obětem hor a pokračovali skrz lavinový svah
s navátými 4 metry sněhu. Minuli jsme cha-
tu Výrovka a Richtrovy boudy. Pak nás čekal
už jen poslední sestup po Železné stezce do
Modrého dolu a dále po silnici až do Pece
pod Sněžkou, odkud jsme odjeli okolo čtvr-
té hodiny.

Počasí se nám opravdu vydařilo a věříme,
že si naši studenti odvezli z výletu stejně hezký
zážitek jako my. Myslíme si, že to byl skvělý
začátek prima tradice a už se velmi těšíme na
další ročníky této akce, v rámci které se podí-
váme do krásných koutů České republiky, kde
pramení naše řeky.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemně
strávený den.

Závody Kladruby race
V úterý 28. 5. 2019 jsme se zúčastnili dru-

hého ročníku překážkového běhu Kladruby
race. Jedná se o běh na 5 km, přičemž musejí
závodníci zdolávat především silové překážky.

První překážkou, se kterou se běžci setkali
již po 50 m, byla svislá stěna, kterou museli pře -
lézt. Následovalo například ručkování po dře -
věné konstrukci, běh potokem, nošení těžkých
břemen, překážkový běh, přeskakování a pod -
lézání překážek, hod oštěpem na cíl a mnoho
dalších. Poněkud nepříjemnou překážkou by -
lo plazení se v rybníčku, nad kterým byly na-
taženy provazy. Po tomto náročném úkolu již
závodníky čekal pouze vrh koulí, přenos dvou
klád a běh do cíle.

Všichni naši studenti se popasovali s tratí
výtečně, někteří se dokonce dostali na stupně
vítězů. Ze všech dívek, které se závodu účast -
nily, doběhla s třetím nejlepším časem Michae -
la Štainerová. S druhým nejlepším časem pak
doběhly Kristýna Venclová a Johana Vodičko-
vá, které nedosáhly na první místo jen o něko-
lik desítek sekund. Mezi chlapci se závod velmi

vydařil Jiřímu Zelenkovi, který se umístil na
druhém místě. Jednoznačně nejlepší čas měl
po tom další student z kvinty, Jakub Horák. Ten
tedy zvítězil a jeho čas byl podle organizáto-
rů blízký časům profesionálů, kteří závodili
o den dříve.

Všem studentům, kteří se náročného bě-
hu zúčastnili, velmi děkujeme a věříme, že
na na še úspěchy navážeme i v následujících
letech.

Rok s Cassidy na naší škole
Na začátku školního roku jste na stránkách

Roštu díky interview seznámili s Američan-

kou Cassidy Brooke Bartlett. Díky progra-
mu Full brightovy komise byla po celý rok na
Gymnáziu a SOŠ Přelouč na pozici asistent-
ky v hodinách anglického jazyka napříč tří-
dami a tím studentům hodiny angličtiny oži-
vila. Vedla i odpolední kroužek English Club
pro zájemce o konverzaci, reálie a hry v an-
gličtině.

A jaký byl rok s Cassie? Rozhodně nás
všechny něco naučil. Cassie poznala, jaké to je,

žít sama na malém měs-
tě a v úplně jiné kultuře
a popasovala se s tím cel -
kem dobře. Ač, na vzdo -
ry svým plánům mnoho
necestovala a hlub ší zá-
jem o českou kulturu pří -
liš neprojevila. I my, uči-
telé, jsme museli akcepto  -
vat nemalé rozdíly mezi
námi a Američany pře -
devším v oblasti vzdělá-
vání, vzdělání a přístupu
k povinnostem. Nicmé-
ně přínos pro studenty
i učitele na poli kon -
verzačním byla Cassie
ohrom ný a my jsme moc
vděční za příležitost, kte-
rou nám Fullbrightova
ko mise dala. A rozhodně
se za pár let, až to bude
opět možné, pokusíme
grantem získat dalšího
rodilého mluvčího.
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Lidé je nechali stavět z vděčnosti k Bohu,
na místech různých tragédií, významných
udá losti, z pocitu provinění, jako pokání nad
svými hříchy apod. Vídáme je všude, ale pře -
devším na návsích nebo u kostelů a hodně
u cest nebo také uprostřed polí, luk a lesů. Jed -
noduché, malé, veliké, bohatě zdobené, celé
z kamene, někdy s křížem jednoduchým, zdo -
be ným, pozlaceným, s písmeny i bez písmen,
většinou s ukřižovaným Ježíšem Kristem. Ano,
dnes se v našem seriálu vypravíme za jed-
ním křížem.

Na historické návsi obce Lhota pod Pře-
loučí se nachází pěkný kamenný kříž ze
60. let 19. století. V literatuře ani kronikách
se o něm au to rům nepodařilo dohledat žád -
nou zmínku. Podle starých map byl v těch -
 to místech kříž již v letech 1764–1768 (prv-
ní vojenské mapování), tehdy zřej mě dřevě-
ný. Na mapě druhého vojenského mapování
z let 1836–1852 kupodivu zaznamenán ne-
ní, stejně tak chybí na indikační skice stabil -
ní ho katastru z let 1826–1843. Buď uhnil,
nebo nebyl pro kartografy důležitý. Třetí vo -
jenské mapování z let 1876–1880 již zachy-
cuje současný kamenný kříž. Podle nápisu,

který se dochoval na jeho zadní straně, byl
vztyčen v roce 1864 a jeho autorem je F. Kofrá -
nek z Hořic. V říjnu 2003 byl kříž obnoven.

Jedná se o kamenný pískovcový kříž, kte -
rý pracuje s novogotickými prvky (lomený
oblouk, „cimbuří“ apod.). Ve výklenku pod-
stavce je umístěna socha Panny Marie a na
vrcholu památky je samotný kříž s po zla -
cenou postavou ukřižovaného Ježíše Krista
(také z hořického pískovce) a nápisem INRI.
Na soklu je variace ci tace z Bible (Starý zá-
kon, kniha Pláč): „O vy všickni, kteří jdete ce -
stou pozorujte a vizte, jestli bolest jako bolest
má. Pláč Jerem: 1.12.“ Tato citace je na křížích
(nejen) na Přeloučsku častá a velmi oblíbe-
ná. Na zadní straně kříže jsou nápisy, které
nás spravují o okolnostech realizace památ -
ky. Au torem památky je zřejmě Ferdinand
Kofránek, kamenický mistr, jehož dílo se na -
chází hlavně na Královéhradec ku. Ukázky na -
jdeme ale i jinde, na Přeloučsku ještě nejméně
ve Svin čanech a Poběžovicích. Kříž ve Lho-
tě je oplo cen a nachází se vedle něj zvonička.

Jistě jste se s kříži na svých cestách, pro-
cházkách, toulkách či při jízdě krajinou setka -
li. Určitě se zase někdy za nějakým křížem vy -
pravíme. Za jakým? Obyčejným, honosným,
zná mým, za pomenutým? Nechte se překvapit.

Text+foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta

Někdo už plavbu lodí Arnošt z Pardubic absolvoval, někdo se tře -
ba teprve chystá. Někdo možná ví a někdo možná neví, že kapitá-
nem této lodi je již 19. sezonu Václav Polák z Přelouče. Pana Poláka
jsem navštívila přímo na kapitánském můstku a během plavby jsme
si povídali o životě. 

Narodil se v Urbanicích, v roce 1957 nastoupil na učiliště Tesly
a v Přelouči natrvalo zakotvil v roce 1970. Lodní kapitán vzpomínal
na historii přeloučských plavců, která sahá již do poválečných let,
zmínil první dvě plavecké vlaštovky Zbyňka Fialu a Sáďu Doležala,
profesně i lidsky si velice váží kolegy a kamaráda Petra Haase. Když
v roce 1977 probíhal nábor plavců pro lodní přepravy energetické -
ho uhlí do Chvaletic, přihlásil se tam a hned v úvodu musel vykonat
2 roky praxe na zahraniční plavbě, po návratu zpět pokračoval u plav -
by ve Chvaleticích. Protože chvaletické lodě byly velké, musel mít ka -
pitánské patenty bez omezení co do výtlaku tak i do výkonu mo-

torů a k tomu byly nutné také 3 roky praxe. Po ukončení plavební
přepravy ve Chvaleticích chvíli pracoval v Teplených zdrojích, pár
let také v pekárně a v roce 2000 ho oslovila plavební správa z Prahy
s nabídkou ujmout se lodního kapitána na Arnoštovi z Pardubic, kte -
rou rád přijal. Ačkoliv během letní sezony je na lodi každý den, roz-
hodně mu to nevadí. Je rád mezi lidmi, hlavně je mezi mladými lidmi
a nejraději má ty nejmenší pasažéry, kteří ho mnohdy přijdou navští -
vit přímo na kapitánský můstek. Mrzí ho, že Arnošt nedopluje až
do Přelouče a upřímně přiznal, že je velká škoda, že se lodní přepra -
va nevyužívá mnohem více. Pan Polák je velice pozitivní a veselý člo -
věk a je vidět, že má svou práci velice rád. Až se vydáte na plavbu
s Arnoštem z Pardubic, věřte, že poklidnou cestu a kormidlo lodní
kapitán z Přelouče střeží skutečně bedlivě. Hezké léto, šťastnou
plavbu a ahooooj!

Foto, text: MG
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Za velmi letního počasí se na zahradě mateřské školy v Kladenské
ulici v úterý 18. června 2019 slavilo 40. výročí od zahájení provozu této
školky spojené zároveň s rozloučením s předškoláky, kteří 1. září na-
stoupí do prvních tříd. Úvodní slovo patřilo paní ředitelce Haně No-
votné, která je ve své funkci od roku 2010.  Prozradila nám něco málo
z historie mateřské školy. Například, že ten úplně první školní den pro-
běhl 1. září 1979 pro 210 dětí umístěných v šesti třídách, hned rok na to
přibyly 3 třídy jeslí. V tu dobu zde bylo celkem 270 dětí a 45 zaměst-
nanců. Mateřská škola byl vybudována v akci „Z“ jako závodní školka
Tesly Přelouč. Prvními ředitelkami byla paní Vlasta Horáková a paní
Jit ka Polanská, dále pokračovala paní Drahomíra Štajnerová, po roce
1989 pak paní Elena Pavlíková. V tuto dobu také přešla mateřská škola
pod Město Přelouč, v roce 1994 pak do právní subjektivity. Pozvání při -
jalo i mnoho i bývalých zaměstnanců školky. V průběhu let školka pro-
šla mnoha velkými či menšími úpravami – ať už to byla výměna oken,
zateplení budov, rekonstrukce všech tříd i hospodářských budov, hodně
se také postupně dovybavila krásná školní zahrada. Pak už celé odpo-
ledne patřilo dětem a rodičům.  Celý slavnostní program pod názvem
LETEM SVĚTEM otevřela společná „Předškolácká písnička“ a pak odstar -
tovala dlouhá cesta po světě. A kam jsme se během odpoledne podí-
vali? S dětmi jsme navštívili Havaj, Afriku, navštívili jsme i indiány a shlé -
dli jsme pravý westernový příběh. Nejlépe je však stejně doma, takže

na závěr se děti s písničkami vrátily k nám do Čech. Hodně z nás ma-
teřskou školu v Kladenské ulici navštěvovalo nebo tam v roli rodičů,
ba biček, dědů atd. vodili své děti, schválně, vzpomenete si na tu dobu?
Všem těm, kteří se přišli na oslavy mateřské školy podívat, děkujeme
a dětem přejeme krásné prázdniny.

Text, foto – MG

Základní škola Přelouč, Masarykovo nám. 45
Miroslav      Erben               Prvňáček     
Valentýna   Hyhlíková       I. stupeň      

Laura            Kuklová           II. stupeň     jazykový směr
David           Tichý                II. stupeň     společensko-vědní směr
Pavel            Tatíček             II. stupeň     přírodovědně-technický směr
Klára            Tomášková     II. stupeň     sportovní směr

Základní škola Přelouč, Smetanova ul. 1509
Emilija          Chabal             Prvňáček     
Anna            Marečková     I. stupeň      

Andrea        Kubelková      II. stupeň     jazykový směr
Milan           Merta              II. stupeň     společensko-vědní směr
Adéla           Moravcová     II. stupeň     přírodovědně-technický směr
Natálie         Faltysová         II. stupeň     sportovní směr
Nikola          Faltysová         II. stupeň     sportovní směr

Základní umělecká škola Přelouč
Kateřina       Soukupová                           Hudební obor 
Beáta           Hejná                                    Taneční obor 

Denisa         Příhodová                            Výtvarný obor
Eliška            Koberová                              Literárně-dramatický obor
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Lodním kapitánem Arnošta z Pardubic je Václav Polák z Přelouče
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ČERVENEC A SRPEN 
V JAKUB KLUBU 

A V JAKUB KLUBU 18
Dětem začínají prázdniny a s příchodem prázdnin se mění i naše

otevírací doba v Jakub klubu. Jakub Klub, od července do srpna, bude
dětem otevřen od PO do ČT již od 10:00 do 15:00, takže naše dětičky
mohou přijít do klubu už dopoledne. V nově otevřeném klubu Jakub
Klubu 18 ale otevírací doba zůstává přes prázdniny stejná jako obvykle.

V červnu jsme pokračovali v preventivním programu s názvem „Když
umíš, zachráníš“, který se týká zejména nácviku první pomoci, aby děti
věděly jak se zachovat v případě, když se někomu něco stane. K preven -
tivnímu programu jsme vytvořili i nástěnku, kde se děti mohou dozvě -
dět, jak poskytnout první pomoc u jednotlivých úrazů. V Jakub klubu se
uskutečnila beseda s Městskou Policií, která byla zaměřena na bezpeč-
nost v dopravě a pravidla silničního provozu. Dětem se přednáška moc
líbila. Dále jsme domluvili návštěvu na RZS v Přelouči, kde dětem byly
po skytnuty základní informace o jejich službě a o tom, jak to v ZS chodí.
V rámci preventivního programu bylo dětem ukázáno, jak poskytnout
první pomoc a dokonce se mohly podívat i do sanitky. Jelikož bylo v čer -
vnu také velmi horko, tak jsme s dětmi vyrazili ven na procházku s tajným
překvapením. Zastavili jsme se u stánku se zmrzlinou, kde se děti mohly
schladit zmrzlinou nebo ledovou tříští. Taková překvapení mají nejraději. ☺

Na měsíce červenec a srpen plánujeme s dětmi z Jakub klubu několik
výletů. Pokud nám bude přát pěkné počasí, máme v plánu vyrazit k vo -
dě do Semína. Naplánovaný výlet máme do Čáslavi k hasičům, kde se
děti mohou podívat, jak to v HZS vypadá a jak to tam chodí. Dalším
výletem bude procházka do Škudel u Přelouče, kam se s dětmi půjde-
me podívat na jejich oblíbené koně, na jednom se budou moci svézt. Na
tento výlet se obzvlášť těší. Na prázdniny plánujeme ještě spoustu další
zábavy, tak neváhejte a přijďte se za námi do klubu podívat. ☺

V rámci projektu „Děti pomáhají dětem“ vyráběly děti v Jakub
klubu klíčenky z korálků. Ty jsme pak nabízeli návštěvníkům Noci kostelů
za dobrovolný příspěvek. Celkem jsme získali 619 Kč, které odešleme na
Papežské misijní dílo dětí. Děkujeme! 

V Jakub klubu 18 měl preventivní program na měsíc červen název
„Tvůj volný čas“, který byl zaměřen na to, jak mládež tráví svůj volný
čas a jak to udělat, aby ho trávila smysluplně. Jednou z částí preven-
tivního programu bylo téma „Sportem ke zdraví!“, kde se pro mládež
připravily sportovní aktivity. Snažíme se mladým lidem ukázat, jak by
mohli trávit svůj volný čas tak, aby to mělo smysl, bavilo je to a aby zá-
roveň byli v kontaktu se svými vrstevníky. Během prázdnin bude pre-
ventivní program pokračovat. Provozní dobu pro starší neměníme. 

Krásné léto všem!                    Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
PŘELOUČ

Projekt „Náš příběh“
V březnu jsme zahájili s Domovem u fontány a v spolupráci s Gymná-

ziem a SOŠ a ZŠ Masarykovo náměstí projekt Náš příběh. V rámci pro-
jektu se realizovala řada aktivit. Žáci a studenti se seznámili s životem
obyvatel Domova u fontány. Studenti měli možnost přihlásit se k se-
psání životního příběhu některého z obyvatel DUF. Odvahu měla jedna
studentka gymnázia, která v tuto dobu ještě dochází za vybranou paní,
a vedou spolu rozhovory. Další 4 studentky GYASOŠ projevili zájem
o pravidelnou dobrovolnickou činnost v domově.

Žáci 9. tř. ZŠ MN navštívili domov v rámci tělocviku a zahráli si na
zahradě petang. Vítězem byl tým DUF! Poté následovala prohlídka
domova. Žáci 1. st. přišli obyvatelům domova zazpívat a zatančit. 

Děkujeme všem, kdo se do projektu zapojil. Věřím, že tyto aktivity
přinesly radost a společné hezké zážitky všem zapojeným generacím. 

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka DC
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Taneční kroužek DDM Přelouč bodoval
Tanečnímu kroužku DDM Přelouč pod vedením Dominika Dulínka

a Natálie Nechvílové se na závěr letošních soutěží zadařilo. Skvělé třetí
místo děvčata získala v neděli 9. června 2019 v Havlíčkově Brodě. Soutěž
byla dlouhá a úmorná a všem patří velký obdiv.                                MG
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ

Opékání s rodiči
Na konci května Plamínci pozvali své rodiče do klubovny. Nejprve

využili jejich pomoci při úklidu společných prostor v klubovně a pak si
za odměnu opekli buřtíky na ohni. Čekání na oběd si zpříjemnili malo-
váním na balicí papír, chytáním rybiček a dalšími zábavnými aktivitami.
Celé setkání se povedlo a těšíme se na příští podobnou akci.

Klára Sotonová

Výlet nejmenších 
na Mělice

Na Dětský den se nejmladší členo-
vé přeloučského střediska vydali schla-
dit na Mělice. Vyrazilo se v dopoled ních
hodinách a po dvou hodinách procház -
ky podél Labe všichni dorazili k mělic-
kým písníkům. Po krátké občerstvovací
přestávce společnými silami nafoukli
raft a vydali se brázdit vodní hladinu.
Ti kdo zrovna nepluli, stavěli hrady a ná -
drže z písku. Celý výlet byl natolik vyda-
řený, že se nejspíše bude opakovat i na -
přesrok.                                                                                Klára Sotonová

Celostátní setkání OBROK 2019

Na konci května se uskutečnilo celostátní pětidenní setkání roverů
a rangers na Konopišti. Celkem se zde sešlo okolo 2 tisíc lidí, kteří společ -
ně prožívali mnoho různých aktivit. Přes práci a pomoc v okolí, netradiční
sporty, přednášky se známými osobnostmi až po večerní koncerty. Této
akce se zúčastnilo i několik starších skautů a skautek z Přelouče a pár
našich vedoucích, kteří zde pomáhali před i během celé akce. Pro všech -
ny to byl obrovský zážitek, který vyžadoval mnoho energie a úsilí. Ale
věřím, že všichni budeme ještě dlouho vzpomínat.

Iva Mrvíková

Interkemp 2019
Intercamp je velké evropské víkendové setkání skautů z osmi zemí –

Česka, Polska, Německa, Nizozemí, Belgie, Francie, Velké Británie a Evrop -
ských oddílů USA. Letos se jednalo již o 52. ročník, který pořádali skauti
z Nizozemí. Událost je určená účastníkům ve věku 11 až 17 let. Starší se
mohou hlásit jako členové mezinárodního servis týmu nebo vedoucí
oddílů. Z Přelouče vyrazilo 20 dětí a 4 dospělí jako doprovod. Před sa-
motným třídenním setkáním jsme na jeden den vyrazili na výlet do
Amsterdamu, kde jsme navštívili historické centrum města i interaktivní

technické muzeum. Poté jsme se přesunuli na samotný intercamp, kde
se sešlo na 4500 skautů a skautek ze zmíněných evropských zemí. Českou
výpravu tvořilo 978 lidí. Hlavními body programu byl mimo jiné výlet
po okolním národním parku, týmové aktivity a festival jídla, kdy každý
navařil své typické pokrmy a nabízel je ostatním. Pro naše skauty to byl
nejen silný zážitek, ale i cenná zkušenost a možná i první pořádné použití
anglického jazyka v životě.                                                  Petr Kalousek 

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



KLUB AKTIVNÍ SENIOR (KLAS)

Zprávy z Klasu
První půlrok činnosti letos uzavíráme třemi akcemi. První z nich

už absolvovalo 21 členů. Navštívili jsme zámek v Radimi, malém měs-
tečku nedaleko od Kolína. Ačkoli Radim není daleko, cestou vlakem
je nutné dvakrát přestupovat. Ochotný majitel zámku postaveném
ve stylu Saské renesance nás provedl i mimo návštěvní dobu. Objekt
není rozsáhlý, ale nabízí nádherný sál se záklopkovým stropem a ce -
lou škálu vyřezávaných židlí, sekretářů, ale také obrazovou galerii.
Majitel obdivuje tapiserie a jeho sbírka obsahuje několik desítek
kousků. Byli jsme seznámeni s bohatou historií bývalých majitelů,

ale také stavby samotné. Pan starosta nám ochotně otevřel místní
kapli postavenou na konci 19. století podle plánů J. Mokra. 

Pro zdatnější připravujeme ještě pěší vycházku údolím řeky Vrchli-
ce z Malešova do Kutné Hory. Ochotná pracovnice muzea v Male-
šově nás provede muzeem, i tady mimo návštěvní dobu. Domluví
také prohlídku tvrze i pivovaru. Opět jsme se přesvědčili, že všech-
no záleží na vstřícnosti a ochotě lidí. Dík za to, že takoví pracovníci
v oblasti kultury existují. 

Poslední akcí bude neformální setkání u ohníčku s opékáním
špekáčků. Pan hrdý nám nabídl (stejně jako loni) prostor v zahradě
Domu dětí a mládeže. Naši členové se opět po prázdninách budou
pravidelně dvakrát měsičně scházet při různých akcích.

Kubátovi

Spolupráce s firmou KIEKERT-CS 
úspěšně pokračuje

Spolupráce s největší přeloučskou firmou KIEKERT-CS, která v loň -
ském roce započala ve slavnostním duchu, letos úspěšně pokračuje.

Naši klienti byli pozvání na prohlídku firmy i její výroby, kterou
pro nás zorganizoval zástupce společnosti, pan Luboš Kopecký. KIE -
KERT-CS se nachází v místě bývalé Tesly, kde velká část našich klientů
pracovala. O to zajímavější pro ně bylo vidět a porovnat, k jak rozsáhlé
modernizaci zde došlo.

Klienti nejprve zhlédli projekci o historii i současnosti společnosti,
po které následovala prohlídka výroby a skladových prostor. Všichni
jsme měli možnost vidět při práci roboty, kteří se ve firmě využívají
nejen při výrobě zámků, ale také ve skladech součástek a výrobků.
Naši klienti měli v průběhu prohlídky mnoho dotazů, které pan Ko-
pecký ochotně zodpovídal.

Za milé přijetí a nesmírně zajímavou prohlídku firmy děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.

Napsali nám
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Po práci odpočinek!
Milí spoluobčané, 
sestry a bratři, a máme
opět prázdniny, pro ně -
ko ho dvouměsíční, (nebo
i více), pro jiného pod -

stat ná změna, vstup do života, do samo-
statnosti, zodpovědnosti, práce. Někteří si-
ce již za studia zakusili práci na brigádě, kdy
si přivydělávali, nebo byli zaměstnáni domá-
cími pracemi, ano i studium je práce, a na-
máhavá! Ale potřebný je i odpočinek, relax,
rekreace, prázdniny. Bible nám o práci nabízí
mnoho textů: Genesis 2,2, „Sedmého dne Bůh
dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého
dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal“;
Lukáš 10,40: „Marta však byla zaneprázd-
něna spoustou práce. Nakonec za ním přišla
a řek la: „Pane, tebe nezajímá, že má sestra
nechala všechnu práci na mně? Řekni jí pře-
ce, ať mi pomůže!“; Jan 4,38: „Já jsem vás po -
slal sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pra -
covali jiní a vy jste vstoupili do jejich práce“;
1.Kor 15,58: „Proto, moji milovaní bratři, buď -
te pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Páno -
vě díle a vězte, že vaše práce pro Pána není
zbytečná“. Moudrost Šalomounova: 16,20
„Svůj lid jsi však naopak živil andělským po-
krmem a dal jsi jim bez práce hotový chléb
z nebe, předčící všechny rozkoše a uspokoju-
jící všechny chutě“. Bible mluví o padání křepe-
lek a many z nebe, viz. 2. Mojžíšova 16,12-15.
Bůh se stará o člověka, který též spolu-pracu-
je, když sází, nebo seje, ale pak i sklízí, dokud
je i vláha z nebe, a dostává dary a plody země
jaksi zdarma. Takovým obrazem je i přijímá-
ní duchovních darů od Boha, skrze modlitbu,
svaté přijímání, vyprošování od Boha, i to je
práce, modlit se. O prázdninách máme více
času, využijme je na odpočinek, ale i na du-
chovní činnost, ke svému prospěchu. 

Myslel jsem, 
že budu vést lidi k Bohu
Před patnácti lety jsem se 1. srpna 2004

nastěhoval na faru do Přelouče, která se mi
stala domovem. Jako duchovní správce far-
ností Přelouč a okolí: Choltice, Lipoltice, Tu -
kovice, Zdechovice, a Kladruby nad Labem.
Myslel jsem, že budu vést lidi k Bohu, a zjistil
jsem, že musím nejdříve obstát ve víře sám,
abych ji neztratil, zachoval a upevnil. I ten
kdo vede, musí být veden, a není to lehký
úkol, ne však nemožný. Starší lidé, kteří se
mnou víru sdíleli postupně za 15 let zestárli

a ti staří již zemřeli. A děti a mláděž dospěli
a mají stejný problém, obstát v životě i ve ví -
ře, a zůstat v církvi a s církví v přátelství, ale
i mít za ni zodpovědnost. Velkou pomocí ve
farnostech a kostelích mi byli mnozí, lidé vě-
řící. Ale i nevěřící mi pomáhali, víra je dar,
ale pomáhají dobří a ochotní! Jsem rád za ty,
kteří spolu se mnou pracovali; na poli nábo-
ženském, společenském, byli mi blízcí, pomá-
hali na vinici Páně. Děkuji všem! A taky snášeli
moje blbé nálady, chování, a dalších spoustu
hříchů, když jsem nebyl dobrým společníkem.
Prosím všechny za odpuštění, kterým jsem
ublížil, pohoršil, kteří proto utekli z církve.
Vím, že ani tělo, svět, a ďábel nespali, (mod -
litba Anděle boží...) a snažili se mně a lidem
klást pokušení, překážky, dělali svou práci. Na
vás jsem se učil, jak dělat kněze, a s vámi jsem
trošku dozrál. Děkuji za tento čas Boží milosti
s Vámi, dětmi, rodinami, všemi pány a paní-
mi starosty – starostkami, a dalšími lidmi. Zů -
stanete v mém srdci navždy. Myslel jsem, že
budu vést lidi k Bohu a nakonec jsem vedl
jen některé v chrámovém sboru Ad Libi-
tum, naposled na Noci kostelů 2019. Jistě ta-
ké mnozí další kráčeli se mnou cestou k Bohu,
ale někteří i odešli, bohužel odpadli. Spoznal
jsem spousty „báječných“ lidí a musím vděč -
ně zazpívat: „Čechy krásné, Čechy mé – te -
dy Přelouč krásná, domov můj“! Děkuji za
to Pánu Bohu a Panně Marii. Se všemi se lou -
čím a od 1. srpna 2019 nastupuji do farnosti
Pecka a okolí. Válečné úsilí si mě žádá jinde!
Rozkaz o přeložení vydal generální vikář
a pan biskup! Snažte se přijmout nového pa-
na faráře aspoň tak, jako mne. Přeji vám po -
žehnané prázdniny a krásný život. 

Váš P. Ľubomír Pilka

Mariánská Pouť 
na Svatém Poli

Neděle 7. července 2019 v 10:00
Program: V 8:30 – zpovídání, 9:25 – růženec,
10:00 – mše + Loretánská Litanie; po mši
pohoštění + novokněžské požehnání. 
Host: P. Mgr. Jenda Lukeš, kaplan z Červe-
ného Kostelce. Srdečně zveme.

Římskokatolická farnost Přelouč
ve spolupráci s Orlem Přelouč

vás srdečně zvou na

Svatojakubskou pouť
Neděle 28. července 2019

9:30   Poutní mše svatá 
11:00  Divadelní pohádkové představení 

       Víťi Marčíka – podium na náměstí

Poté pohoštění na faře pro všechny pří-
tomné.

Poutě se zúčastní brněnský starosta Orla,
který dorazí s poutní skupinou na ko-
lech.

Účast přislíbil i předseda strany KDU-ČSL
Marek Výborný. 

Milí občané a farníci všech našich far-
ností Zapište si do svých kalendářů!

Poděkování
Na konci července

odchází po 15 letech
z na ší farnosti P. Lu -
bomír Pilka. Chtěli by-
chom mu touto formou
poděkovat za veške-
rou jeho službu a po-
přát mu hojnost Bo -
žího požehnání na
novém místě v Pecce
v Podkrkonoší. 

K 1. 8. 2019 přijde do Přelouče nový kněz
P. Miloslav Paclík.

Farníci

7-8/19

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

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
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Recidivista odcizil řasenku
V obchodě s drogistickým zbožím odcizil mladík řasenku

a poté utekl. Na základě popisu, který předala prodavačka
přivolané hlídce MP, byl na kamerovém záznamu dohledán
pachatel. Jak se později ukázalo, jednalo se o mladíka s bo-
hatou kriminální minulostí, a proto celou záležitost převzala
k dořešení policie ČR.  Co mladíka vedlo k tomu, že odcizil
řasenku, se však už nedozvíme.

Otevření bytu
Strážníci společně s hasiči byli nuceni otevřít byt, jelikož

pojali důvodné podezření, že jeho uživatelka je ohrožena na
zdraví. Bohužel tato domněnka se potvrdila, a proto na mís -
to byla přivolána posádka ZZS, která poskytla potřebnou prv -
ní pomoc a paní odvezla do nemocnice.

Nalezené mládě výra velkého
Strážníci přijali od občana mládě sovy, které nalezl v lese

u Mělických písníků. Mládě umístili do klece a oznámili nález
pracovníkům záchranné stanice Pasíčka. Ti si ještě tentýž den
pro ptáče přijeli a převzali ho do své odborné péče. 

Jak radí odborníci, ne vždy je však potřeba „opuštěné“,
ptáče zachraňovat. Ve většině případů stačí mládě opatrně
přemístit na vyvýšené místo, větev a nechat ho tam. 

Nová dopravní značka 
u Mělických písníků

Dovolujeme si upozornit na nové dopravní značení na sil-
nici mezi obcí Mělice a Živanice. Vzhledem k tomu, že v tom -
to prostoru v minulosti v době letních měsíců často docháze -
lo ke špatné průjezdnosti, byly zde umístěny dopravní značky
IZ 8a Zóna s dopravním omezením a IZ 8b Konec zóny s do-
pravním omezením. Značka IZ 8a označuje oblast, kde platí
výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z přísluš-
ných vyobrazení značek, pokud místní úpravou provozu na
pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno ji-

nak. Značka IZ 8b označuje konec této zóny. 
Tato konkrétní značka řidiče zjednoduše-

ně řečeno upozorňuje na oblast, kde je zaká-
záno zastavit a stát. 

Za Městskou policii       Leoš Slavík, DiS., 
                                         velitel MP Přelouč

Pravidla silničního provozu 16
Vodorovná dopravní znač-

ka „Podélná čára souvislá“, se
používá k oddělení jízdních
pruhů s protisměrným provo-
zem, k oddělení části řadících,
odbočovacích nebo připojo-
vacích pruhů. Značku je zaká-
záno přejíždět nebo ji nákladem
přesahovat, pokud to není nut -
 né k objíždění, odbočování na
místo ležící mimo pozemní ko -
munikaci nebo vjíždění z ně -
ho. Naproti tomu vodorovnou
dopravní značku „Dvojitá po-
délná čára souvislá“, je zakázá-
no přejíždět nebo ji nákladem
přesahovat, pokud to není nut -
né k objíždění. Pro doplnění
uvádím, že objíždění lze chá-
pat pouze jako jízdní manévr
zaručující vyhnutí se stojící pře -
kážce. Dvojitá čára je tedy da-
leko přísnější na překročení než
čára jednoduchá, která ales-
poň připouští odbočit třeba 
k sousední nemovitosti či od
ní vyjet.       

Ing. Martin Moravec, Ph.D., 
dopravní specialista
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MĚSTSKÁ POLICIE 
informuje

Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

K 31. 5. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 200 675
uchazečů o zaměstnání. To je o 9 153 méně než v dubnu
a o 28 957 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší
hodnotu od května 1997, kdy bylo bez práce 193 442 lidí.
Z cel kového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém mě-
síci 179 740 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných
osob poklesl na 2,6 % (duben 2019 – 2,7 %, květen 2018 – 3 %).
Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních
míst. Zaměstnavatelé jich v květnu nabízeli prostřednictvím
ÚP ČR 346 552, z toho 14 023 v rámci dohod mimo pracovní
poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem 97 442 volných míst by-
lo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 249 110 pozic
pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pra-
covníky ze zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR po -
dle posledních dostupných dat EUROSTATU (za duben 2019)
nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 5/2019

K 31. 5. 2019 bylo evidováno 2 106 osob. V průběhu května
došlo v okrese Pardubice k poklesu počtu nezaměstnaných
o 126 osob, tj. o 5,6 %, meziročně byl zaznamenán pokles,
který činil 10 %. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu
klesl o 0,1 procentního bodu na hodnotu 1,7 %, tj. o 5,6 %. 

Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 5. 2019 evido -
váno celkem 15 103 volných pracovních míst. V porovnání
s předchozím měsícem počet volných míst klesl o 921 míst,
tj. o 5,7 %. I přesto v okrese Pardubice sledujeme dlouhodobě
výrazný převis volných míst nad počtem nezaměstnaných ob-

čanů. Je však třeba zdůraznit, že více než 40 % z těchto míst
nemá uvedeno konkrétní pracoviště v okrese Pardubice. Volná
místa jsou nabízena zejména v odvětví obchod a služby, sta-
vebnictví, elektrotechnika, strojírenství.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšíře -
nou působností Pardubického kraje:
Přelouč 2,1 %, Pardubice 1,6 %, Holice 1,1 %

Vybrané obce region Přeloučsko – 
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích 

je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc květen 2019 byla
v obcích regionu Přeloučsko:
Holotín 7,0 % (3), Jedousov 4,7 % (5), Žáravice 4,1 % (3), Zdecho -
 vice 4,1 % (18), Valy 3,7 % (12), Strašov 3,6 % (9), Brloh 3,5 % (5).

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“

název
Uchazeči (UoZ)

o zaměstnání  
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %

Přelouč 138 1,9
Chvaletice 56 2,3
Břehy 22 3,2
Choltice 19 2,6
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V létě 2019 uplyne sto let od narození pře -
loučského všestranného výtvarníka, akade-
mického malíře, grafika a ilustrátora Jindřicha
Mahelky. V tomto článku si jej připomeneme
hlavně jako autora tří uměleckých realizací
ve veřejném prostoru našeho města z 50. až
80. let 20. století. Jelikož pocházel z našeho
města, řekneme si také více o jeho životě.

Jindřich Mahelka se narodil 15. července
1919 v domě čp. 330 v dnešní Labské ulici. Po -
cházel z početné rodiny, měl deset sourozen-
ců. Jeho otec Teodor Mahelka byl zdejší rol-
ník, matka Anna se za svobodna jmenovala
Kvochová. Jindřich byl pokřtěn 27. července
1919 v kostele sv. Jakuba. V Přelouči absolvo-
val obec nou a měšťanskou školu. Vyučil se li -
tografem u J. Čížka v Pardubicích (1934–1938),
dále studoval na AVU v Praze (1945–1949) na
grafické speciálce prof. Vladimíra Silovského.
V mezičase za druhé světové války pracoval
od začátku 40. let v Praze v závodu Impressa,
souběžně studoval Rotterovu grafickou školu
a maloval i na pražské Ukrajinské akademii
u prof. Kulce. Byl členem výtvarné skupiny
Hollar. Od roku 1942 žil již trvale v Praze. V le -
tech 1962–1979 působil jako pedagog na prů -
myslové škole grafické na Hollarově náměstí
v Praze 3.

Dobový článek z Rudého práva z roku 1980
charakterizuje jeho dřevoryty, dřevořezy a la -
vírované litografie jako důsledně realistické
a nepodléhající módním trendům. Inspiroval
se prý hlavně venkovem. Jeho dílo je zastou-
peno ve sbírkách Národní galerie, Východo-
české galerie, Jihočeské galerie či sbírkách mi-
nisterstva kultury. Svá díla vystavoval např.
v Německu, Bulharsku, Francii, Anglii, SSSR
a dokonce Mexiku. Samozřejmě měl výstavy
i v Československu, např. v Praze, ale také Pře -
louči (1942, kolem 1960, 1983). V létě roku
1989 se stal dokonce čestným občanem na-
šeho města. Z jeho soukromého života víme,
že se oženil 24. dubna 1942 v Praze-Smíchově
s Jiřinou Svitákovou. Datum jeho úmrtí je ku -
podivu uváděno různě, někdy 3. březen 1990,
někdy 3. květen 1990.

První Mahelkovo dílo v přeloučském veřej-
ném prostoru míjí mnozí z nás denně. Nachá-
zí se v hale přeloučského vlakového nádraží.
Dílo vzniklo v době mohutné rekonstrukce ná-
draží související s elektrifikací tratě na konci
50. let 20. století. Menší je nad průchodem na
perón a má rozměry 120 x 75 cm (š x v). Zobra -
 zuje rošt – znak města Přelouče, ale v dnes již
nesprávné podobě s držadlem vzhůru. Kolem
něj se nachází větve listnatého stromu i s pu-
peny (snad lípy) a čáry v pozadí. Větší je nad

přepážkami, má rozměry 400 x 75 cm (š x v)
a ukazuje okřídlené kolo (tradiční znak želez-
nice), větve listnatého stromu s květy a čáry
v pozadí. Dílo je vytvořeno technikou sgrafi-
to, je hnědo-bílé barvy a není na něm patrná
signatura autora.

Zřejmě v roce 1974 realizoval Mahelka
uměleckou výzdobu na schodišti domu čp. 26
na dnešním Masarykově náměstí, kde tehdy
sídlil národní výbor a byl zde též obřadní sál
(ten dnes slouží jako přednáškový sál KICMP).
Jedná se o rozměrnou bílou vitráž o velikosti
205 x 320 cm (š x v). Ukazuje typické atributy
pro historickou i (tehdejší) současnou Přelouč.
Pokusíme-li se je popsat od shora, z historic-
kých vidíme atributy perleťářství, různých ře-
mesel, královského města (koruna), rybářství,
ovocnářství, zemědělství a přírodní motivy.
Atributy tehdejší současnosti zastupuje znak
gymnázia, symboly jemné mechaniky a stro-
jírenství a také zajímavé naznačení radiosigná -
lu ve vztahu k přeloučské Tesle. Dominantní
je ale zejména rošt, znak města (mimocho-
dem opět v dnes již nesprávné formě), za-
ujme nás také znak nedalekých Pardubic. Le-

topočty poukazují na povýšení Přelouče na
město (1261) a sedmisté výročí této událos-
ti (1961, u tohoto letopočtu nechybí pěticípá
hvězda). Úplně dole je nápis „Jindřich Mahel-
ka fecit 1974“ (slovo fecit je latinské a zname-
ná „vytvořil“).

Poslední Mahelkovo dílo ve veřejném pro-
storu Přelouče nalezneme v kostele sv. Jaku-
ba na Masarykově náměstí, konkrétně v kapli
sv. Barbory, která je v současnosti užívána jako
sakristie. Je to kruhové okno o průměru asi
1,5 metru s jednostrannou vnitřní bílou vitrá-
ží s motivem sv. Vavřince, přeloučského pat-
rona. Zobrazuje postavu svatého, v jedné ruce
nese Bibli a palmový list (znak mučedníka),
v druhé ruce drží madlo roštu, na kterém byl
upálen. Ve spodní části díla je naznačen dým.
Na levé dolní straně můžeme číst nápis „NA
PAMĚŤ SV. VAVŘINCE (LAURENTIA) PAT-
RONA MĚSTA PŘELOUČE“ a na pravé „JIN-
DŘICH MAHELKA FECIT A.D. 1983“. Tím je
tedy dílo datováno ro roku 1983. František
Hollmann uvádí, že Mahelka toto dílo vytvo-
řil zcela zdarma.

Použitá literatura a prameny:
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města

Přelouče: díl čtvrtý, 1918–1989. Přelouč: Měs -
to Přelouč, 2007. 365 s.

HOLLMANN, František. Výtvarní umělci Přelouče.
Přeloučský Rošt, 1993, č. 5, s. 7

HOLLMANN, František. Výtvarní umělci Přelouče.
Přeloučský Rošt, 1993, č. 6, s. 7

HOLLMANN, František. 10. výročí úmrtí akad. ma-
líře Jindřich Mahelky. Přeloučský Rošt, 2001,
č. 3, s. 1

PONDĚLÍČEK, František. Jindřich Mahelka. Zbra-
slavské noviny, 1994, č. 3, s. 7

PEŠTA, Matěj. Čestní občané města Přelouče.
Přeloučský Rošt, 2017, č. 6, s. 20–21

Městský úřad Přelouč, matrika
Městské muzeum v Přelouči, Registratura, složka

Jindřich Mahelka
Městské muzem v Přelouči, Slavín, složka Jin-

dřich Mahelka
Matěj Pešta
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Výtvarník Jindřich Mahelka a jeho přeloučské realizace 
ve veřejném prostoru z 50.–80. let 20. století

V roce 1993 vznikla dodnes existující country skupina Kavale -
rie. Složení se měnilo. Jejími členy byli např. Karel Šimák (housle), Ja -
roslav Mifek (kytara), Vratislav Staněk (kytara), Josef Jaroš (bas kytara),
Engelbert Hrubeš (foukací harmonika), Blanka Leksová (flétna), Ra -
dek Horák (banjo), Martin Štefanský (bicí) či Ivan Hývl (baskytara).
Po roce 2000 byli základními členy kytaristé Jaroslav Mifek a Pavel Ka -
lousek, na bicí hrál Bohuslav Horný, na baskytaru Josef Jaroš, Vladi-
mír Kozák, Jindřich Doskočil, Adolf Hocke a Zbyněk Tůma. Nyní má
kapela jen tříčlenné obsazení. Hraje zejména převzaté skladby pro
zábavu posluchačů a to na akcích různého druhu na Přeloučsku (zá -
bavy, koncerty, oslavy, srazy). Zmiňme např. pravidelné středeční
koncerty na Masarykově náměstí (hojně navštěvované), pálení čaro -
dějnic, Silvestry ve „Skleníku“, žákovské turnaje ve fotbale a další.

Kavalerie

Asi v letech 1990–1996 hrála country skupina Splachovadlo.
Složení bylo Jiří Němec (kytara), Luboš Krejčík (kytara) a Milan Pro-
kop (basa). Koncertovali spíše v okolí Přelouče, např. na country
bálech. Z novějších kapel z Přelouče a okolí je třeba jen stručně
zmínit lohenickou původně country-beatovou skupinu Povodeň,
která hraje od roku 2009 a pak přeloučskou Trenkie Dlouhán, jejíž
členové hrají již delší dobu pro zábavu v hospodě Na Růžku, teprve
v posledních několika letech se však věnují koncertování pro širší
veřejnost více. Svojí hudbu označují jako „country and western pub
music“. Zřejmě v letech 1998–2009 existovala skupina Cumberland
spjatá s trampskou osadou Tažní ptáci Doly u Kozašic. Ve Chvale-
ticích hraje od roku 2008 country kapela Není pozdě, která do
jisté míry navazuje na starší skupiny S.U.D. Chvaletice (aktivní pro-
zatím v letech 2005–2018), resp. Sousedé.

Zatímco skupin v tomto žánru bylo a je v Přelouči a okolí poměr-
ně dost, folkových písničkářů bylo vždy méně. Největšího úspěchu
z nich dosáhl Karel „Cara“ Novotný. Je to přeloučský písničkář,
básník, spisovatel a výtvarník, který byl nejvíce známý na počátku
80. let. S kytarou a vlastními písněmi vystupoval od roku 1977 veřejně
téměř po celé republice, střídavě po klubech, hospodách, na uzavře-

ných soukromých akcích, ale i na velkých folkových a rockových festi -
valech (Folkový kolotoč v Ostravě v roce 1982, ve Veselí na Mora-
vě, v Lipnici, festival ve
Chvaleticích atd.). Na -
vazoval na tvorbu pís -
ničkářů ze sdružení Ša -
frán, kteří měli na je-
ho tvorbu zásadní vliv.
Část z nich (Nos, Lut-
ka, Veit, Neduha) jez-
dila často na tajné
koncerty na cha lupu
v Železných horách,
kde byl Karel No  vot -
ný pravidelným hos-
tem. Pokud pak by la
ještě možnost, brali ho
jako hosta na svá po-
slední povolená vy-
stoupení. V té době
patřil „Cara“ (známěj-
ší, leč nepřesná podo-
ba jeho přezdívky je
Cára) mezi výrazné
po  sta vy přeloučského sdru žení NH 929 a aktivně se účastnil všech je-
ho undergroundových akcí. Pravidelně přispíval do samizdatového
časopisu NH 929, psal básně, texty a zabýval se i grafickou tvorbou.
Tehdy kolovaly nejen mezi folkovými posluchači dvě samizdatové
kazety s jeho nahrávkami, z nichž hlavně ta druhá s názvem Lodivod,
byla opravdu zdařilá a stojí dodnes za poslech. Ve druhé polovině
80. let nechal plně rozvinout svoje literární ambice, když napsal spo -
lu s Tomášem Mazalem pod pseudonymy Josef Vadný a Zdenička
Spruzená známou knihu Přeloučský román, která vyšla naposledy
v roce 2003. Jako písničkář vystupuje po roce 1989 spíše výjimečně.

Písničkářství se počátkem 80. let krátce věnoval i Miroslav Smo -
lík ze Semína, vystoupil v okruhu NH 929 na jednom z Filmových
festivalů nepracujících v Přelouči. V Cholticích dále od roku 2009
působí písničkář Antonín Hrdý, který se pohybuje v rozmezí folku
a chansonu. Za folkového písničkáře lze do jisté míry považovat i pře -
loučského Dalibora Pšeničku, který samostatně vystupuje od ro-
ku 2011. Znač ného úspěchu však dosáhl zejména velmi talentovaný
písničkář Adam Katona, který strávil část života v Přelouči. Vystupuje
od počátku mi lénia a od roku 2007 vydal dokonce dvě alba. Pohy-
buje se v rozmezí fol ku, folkrocku, country a gospelu, někdy bývá
doprovázen též kapelou.

Zdroje informací:
Vzpomínky ing. Ivana Hývla, ing. Jaroslava Mifka, ing. Milana Prokopa, Sta -

nislava Svobody, Zuzany Felcmanové, členů skupiny S.U.D. Chvaletice, Mi -
lana Potměšila, Antonína Hrdého, Dalibora Pšeničky a Adama Katony

Odstavec o K. Novotném je zkrácená a upravená verze textu Jaroslava Foršta
z vernisáže starší výstavy K. Novotného

Fotografie pochází z archivu ing. Jaroslava Mifka a Jaroslava Foršta

Mgr. Matěj Pešta, 
správce muzejních sbírek, KICMP, 
+420 731 697 085, muzeum@kicmp.cz

Country, folk a trampská hudba v Přelouči a blízkém okolí 
v minulosti a současnosti – 2. část

Karel Cara Novotný
(zřejmě) ve Chvaleticích
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Od 14. do 16. června Přelouč žila fotbalem.
Letošní v pořadí již 61. ročník Celostátního žákov -
ského turnaje v kopané byl výjimečný určitě tím,
že mezi hráče po delší pauze zavítal i jeden slo -
ven ský celek, a to FKM Karlova Ves Bratislava.
Celkem dvanáct týmů turnaje bylo již před star -
tem rozlosováno do dvou skupin, v nichž se utkal
každý s každým. V pátek 14. 6. deset minut před
dvanáctou se pod přeloučským parkem rozezně-
ly píšťalky a 61. ročník Celostátního žákovského
turnaje konečně začal. Prvním střelcem letošní-
ho ročníku se stal hráč Mosteckého fotbalového
klubu Hammerschmidt, který se prosadil v utká -
ní proti RFA Pardubice, kde se oba soupeři rozešli
nakonec smírně 2:2. To nejdůležitější finálové
utká ní se hrálo v neděli od 15,15 hodin a Putov-
ní pohár Města Přelouče a celkové vítězství v tur -
naji získali mladí fotbalisté z FC Slovan Liberec
a porazili výsledkem 4:2 Mostecký fotbalový
klub. Loňský vítěz ze Znojma nakonec ve vyrov-
naném utkání o 3. příčku nestačil na Baník So-
kolov a po penaltovém rozstřelu se umístil na
neoblíbeném 4. místě. 

Za čestné účasti Květy Jeriové-Peckové, troj -
násobné olympijské medailistky v běhu na lyžích
a předsedkyně Českého klubu fair play, jejího
manžela Zdeňka Pecky, dvojnásobného olympij -
ského medailisty ve veslování a za přítomnosti
fotbalového brankáře FK Jablonec Vlastimila
Hrubého, obránce FK Teplice Jana Shejbala a sto -
pera Martina Šejvla z FK Pardubice si účastníci
61. ročníku Celostátního žákovského turnaje
v kopané odnesli tato ocenění:

Nejlepší střelec turnaje:                          
Jakub Hudák, FC Slovan Liberec (6 branek)

Nejlepší brankář turnaje:                       
Matěj Sabo, 1.SC Znojmo FK

Nejlepší obránce turnaje:                       
Jakub Fidra, FC Slovan Liberec

Nejlepší záložník turnaje:                       
Patrik Kolář, Mostecký fotbalový klub

Nejlepší útočník turnaje:                        
Petr Štancl, 1.SC Znojmo FK

Nejmladší hráč turnaje:                         
Nikolas Piralič, AC Sparta Praha

Nejlepší rozhodčí turnaje:                      
Ing. Jiří Lukášek

Vítěz poháru aktivity:                                           
FC Slovan Liberec (21 branek)

Vítěz poháru slušnosti:                                         
FK Přelouč

KONEČNÉ POŘADÍ 
61. ROČNÍKU CŽT V KOPANÉ

1.  FC Slovan Liberec
2.  Mostecký fotbalový klub
3.  FK Baník Sokolov
4.  1.SC Znojmo FK
5.  MFK Vyškov
6.  SK Motorlet Praha
7.  FC Písek
8.  RFA Pardubice
9.  FK Jablonec

10.  FKM Karlova Ves Bratislava
11.  AC Sparta Praha
12.  FK Přelouč

Všem mužstvům děkujeme za účast a těšíme
se zase za rok na 62. ročník Celostátního žákov -
ského turnaje v kopané v Přelouči.

Zdroj: Zpravodaje CŽT, text + foto MG
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Dnešním článkem připomínaná skupina po -
mníků Velké války se vyznačuje různorodostí.
Pestrou skupinu pomníků spojuje dohromady
několik následujících znaků. Tvoří jakýsi pomyslný
střed mezi prostými či často se opakujícími typy
pomníků (hrubý kámen s deskou) na jedné straně
a monumentálními pomníky s náročnější sochař -
skou výzdobou na straně druhé. Většinou je na-
cházíme v menších obcích a počet uvedených
obě tí se pohybuje kolem deseti, přesněji řečeno
od 3 do 17 padlých.

Tyto pomníky mají nejčastěji tvar stély či čle-
nitého sloupu. Nejprostší příklad nacházíme v ob-
ci Přepychy, tvarově složitější je pak pomník v Hla -
večníku, který je vzácně i kolorován, a Labských
Chrčicích. Poslední jmenovaný je výjimečný tím,
že je na něm uveden nejmenší počet padlých z ce-
lého Přeloučska, a to konkrétně tři.

Reliéf z pomníku padlých v Brloze

Některé pomníky této skupiny mají i sochař-
skou výzdobu – v Brloze je to reliéf profilu bojov-
níka v přilbici, se štítem a mečem, v Jeníkovicích
je to půvabně rustikální profil T. G. Masaryka. V slo -
žitější kompozici pomníku v Tetově se setkává re-
liéfní medailon s Masarykovým portrétem s ploš -
ně vyvedenou sochou truchlící ženy. Podobný
styl nacházíme i v sousoší rodiny loučícího se vo-
jína v Újezdu u Přelouče. Jména 17 padlých z Pře -
lovic jsou umístěna na pomníku zdobeném ra-
tolestmi a završeném plastikou ohně. Kvalitou
sochařské výzdoby (dle všeho z dílny přelouč-
ského sochaře Vávry) už tento pomník směřuje
do skupiny monumentálních pomníků, jež si
představíme v dalších dílech našeho seriálu.

Kolik je vlastně na pomnících Přeloučska uve -
 deno jmen? Budeme-li vycházet z hranic Soud ní -
ho okresu přeloučského roku 1918, napočítáme
jich 569. Obec s rozšířenou působností Přelouč má
v současnosti na pomnících uvedeno 560 jmen.

Když sečteme jména na pomnících „Přeloučska
1918“ a „Přeloučska 2018“, dojdeme k počtu 680
padlých.

Do jaké míry odpovídají tato čísla skutečnému
počtu padlých z Přeloučska? Přesné číslo to rozhod-
ně není a nelze hovořit ani o přibližnosti, a to z ná -
sledujících důvodů:

Ne všechny obce mají pomník padlých, příp.
pomník padlých se jmény. Již uváděným příkla-
dem je Přelouč, z jejíž více než stovky padlých je
na pomníku u evangelického kostela uveden jen
zlomek. Pomníky často nemají i obce v bezpro-
střední blízkosti Přelouče (Jankovice, Kozašice, Škud-
ly, Lhota, Benešovice, Mokošín, Klenovka, Valy)
a řada jiných.

Některé pomníky obsahují jména padlých i z ji -
ných obcí, z nichž některé nikdy nebyly součástí Pře -
loučska. Takovou situaci najdeme např. v Turkovi-
cích, kde jsou uvedeni padlí i z Nového Dvora. (Na
druhou stranu – v době války a vybudování po -
mníku byly všechny tyto obce součástí Čáslavska.)

Výčet jmen na pomníku nemusí být a patrně
nebývá kompletní. Ilustrací mohou být opět Tur-
kovice, kde je na původní desce uvedeno šest jmen,
na doplňující desce r. 2018 přibyla další čtyři jména
padlých z Turkovic.

Pomníky nevznikaly na základě jednotného
přístupu – jsou uváděni rodáci, někdy ale i ti, kteří
do obce příslušeli v době války. Specifické jsou po -
mníky evangelíků v Trnávce a Přelouči. Dle jmen
uváděných obcí pocházeli někteří z Kolínska, Chlu-
mecka, Chocně, nebo dokonce až ze Slovenska.
Výjimkou je v tomto směru i pomník utopené re-
kviziční komise od Mělic se jmény vojínů ze severu
Čech či z Banína na Poličsku.

Detail sochařské výzdoby pomníku v Přelovicích

Otázka, koho uvést na pomníku, se týká i ča-
sového určení – zdaleka ne všichni padli v rozmezí
28. 7. 1914 – 11. 11. 1918. Zvl. pro legionáře skončila
válka často až roku 1920. Existují ale i výjimky ji-

ného druhu. Kuriozitu nalezneme v Urba nicích, kde
je mezi padlými uvedeno i jméno Václav Rudolf.
Ten sice zemřel ve vojenské službě, ale již roku 1902,
tedy ještě v časech mírových. Příklad Josefa Valen-
ty z Rohovládovy Bělé – zemřel 30. 10. 1920 v ústa -
vu pro choromyslné – zase otevírá otázku nejasné
hranice mezi padlými a dalšími oběťmi války, kte -
ré v důsledku újmy zemřely roky či více než dese-
tiletí po ukončení vál ky. (Josef Valenta se ve věku
20 let ocitl roku 1916 na italském bojišti. Dostal
se do zajetí a vstoupil do domobraneckého prapo-
ru č. 38. V důsledku válečných útrap však zešílel.
Do vlasti byl doveden jiným vojínem. Byl veden do
Chudeřic, které byly omylem považovány za jeho
domovskou obec. Cestou ale rozpoznal svou sku-
tečnou domovinu, a tak se vrátil do Rohovládovy
Bělé. Zde běhal k lesu, hrál si na vojáky a vyhro-
žoval založením ohně. Stal se tedy nebezpečným,
proto byl umís těn do ústavu pro choromyslné a zde
záhy zemřel.)

Jméno jednoho jedince se někdy objevuje i na
dvou pomnících (Chrtníky-Turkovice, Mělice-Ro ho -
vládova Bělá, Přelouč-Trnávka, Přelouč-Brloh...).

Na pomnících se zřídka objevují i jména ve sku-
tečnosti přeživších (Bezděkov, Rohovládova Bělá,
Chvaletice).

Skutečný počet obětí bude vyšší, a to patrně
(zvláště uvědomíme-li si případ Přelouče) v řádu
stovek. Mohl by se pohybovat kolem jednoho ti-
síce obětí.

Jaká byla tehdy oblíbená mužská křestní jmé-
na? I o tom nás mohou informovat pomníky pad -
lých. Následující údaje vychází ze jmen na pomní -
cích Soudního okresu přeloučského r. 1918.

Z 569 jmen se mi podařilo přesně identifiko-
vat 566 křestních jmen. (Někde je uvedena pouze
iniciála a ani databáze padlých znění křestního
jména neuvádí.) Je jich pouze 30, jen polovina se
opakuje častěji než 2x. Tři nejčastější jména bychom
mohli považovat za vyjádření loajality habsburské
dynastii a císaři Františku Josefovi I. (Josef – 160x,
František – 108x) a českého patriotismu (Václav –
114x). Tato tři křestní jména mají více než 2/3 pa-
dlých!

Častá či obvyklá byla jména Jan (58x), Čeněk
i varianta Vincenc (28x), Antonín (16x), Karel (15x),
Jaroslav (11x), Alois (8x), Bohuslav (6x), Bohumil (6x),
Rudolf (6x) a Jindřich (5x). K méně častým pa-
tří Adolf (3x), Bedřich (3x), Emil (2x), Hynek (2x),
Oldřich (2x) a Vojtěch (2x). Po jednom jsou zastou -
pena jména Augustýn, Ladislav, Leopold, Ludvík,
Matěj, Miloš, Stanislav, Štěpán, Vavřinec, Vilém
a Vilibald.

(V těchto počtech není zohledněno to, že vý-
jimečně figuruje jméno jednoho jedince na dvou
pomnících, a také to, že ne všichni padlí pocházeli
z Přeloučska.)                         (pokračování příště)

                                              Martin Štěpánek

Pozn.: V textu byly využity některé informace
z databáze padlých účastníků 1. světové války
ing. Františka Steklého (www.velkavalkapardu-
bice.cz).
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ZNAMENÍ ZRODU/ZNAMENÍ ZÁNIKU – 5. díl
Mezi decentností a monumentalitou

Ohlédnutí za 61. ročníkem 
Celostátního žákovského turnaje v kopané v Přelouči
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HODNOCENÍ SEZONY 
2018–19

STARŠÍ ŽÁCI  (LIGA ČECHY VÝCHOD)
Kouč žáků Martin Moravec:

„Vzhledem k tomu, že náš žákovský tým čítal pouze osm hráčů a bran -
 káře, zaměřili jsme přípravu především na vybudování fyzické kondice
a postupně do tréninku zapojovali dovednost a taktické prvky. Fyzičku
jsme zvládli naprosto perfektně, kdy náš početně malý kádr, držel úspěšně
krok se soupeři, hrajícími na tři kompletní formace. V průběhu ligy jsme
se zlepšovali i herně a dokonce přijali dva nové spoluhráče. Všechna po -
zitiva přicházela za velmi aktivního přístupu všech hráčů, poctivé práci
na tréninku, téměř zanedbatelné absence a hlavně díky nezbytné pod-
poře rodičů. Vyvrcholením hracího období byl turnaj žáků v Hradci Krá -
lové, kde jsme došli až do finále. Hokejbal nás bavil celou sezónu a do
té příští, rádi mezi sebou přivítáme další chlapce a dívky. Všem hráčům,
rodičům a našim podporovatelům pokorně děkuji a přeji pěkné léto.“

Starší žáci zakončili sezonu velkým úspěchem

2. června reprezentovali naše město Jestřábí žáci na
hokejbalovém turnaji v Hradci Králové, kde v silné kon-
kurenci vybojovali krásné druhé místo. Na úvod přehráli
poměrem 5:1 výběr Královéhradeckého kraje U13 a poté
skolili 3:0 reprezentační tým dívek U16. Tím si zajistili ne -
jen prvenství ve skupině, ale i přímý postup do semifinále,
kde přetlačili Svitavské Sršně 1:0. A tak naši mladí dravci
pro létli celým turnajem rozlosovaným na dvě skupiny,
bez porážky až do finále, kde po vyrovnaném boji těs-
ně pod lehli výběru Pardubického kraje U13, 2:3. Úspě-
chem je i to, že cenu pro nejužitečnějšího hráče celého turnaje obdržela
jediná dívka v dresu přeloučského týmu Adéla Moravcová. Branky Jestřá-
bů v turnaji vsítili: Filip Moravec 3x, Michal Moravec 2x, Milan Merta 2x,
Daniel Rozkošný 2x, Jan Hájek, Ladislav Stárek. 

PŘÍPRAVKA
Tomáš Hájek:

„Sezónu jako takovou hodnotíme pozitivně. Byla to naše první celá
sezóna ve formátu 5+1. Neprohráli jsme zdaleka všechna utkání a v mno -
ha zápasech jsme byli velmi nebezpečným soupeřem. Tým je z větší části
tvořen dětmi mladšími, než je kategorie přípravky a běžně nám nastu-
pují i mikropřípravkáři. Změna herního formátu z 3+0, případně 3+1
na 5+1, hraní jiným systémem na celém hřišti proti mnohdy větším a sil -
nějším protihráčům je pro malé hráče velmi těžké. O to více si cením nad-
šení a odvahy jít hrát.

Nejlepší turnaj jsme odehráli v Poličce, kde jsme sehráli hezká utkání
a zaznamenali historicky první vítězství ve formátu 5+1. 

Letní přípravu jako takovou organizovat nebudeme a necháme děti
odpočinout a užít si prázdniny. V jejich samotném závěru pak uspořádá-
me pro hráče víkendový tréninkový kemp.“

TURNAJ „PRÁZDNINOVÁ SHOW“
Termín: sobota 27. 7. 2019 

VEDENÍ HC, PŘEJE VŠEM HRÁČŮM VŠECH KATEGORIÍ, 
JEJICH RODINÁM A VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ NA CHODU KLUBU,

DÁLE FANYNKÁM A FANOUŠKŮM HC JESTŘÁBI, 
BÁJEČNÉ PROŽITÍ DNŮ DOVOLENÝCH A PRÁZDNIN. 

- fáda -
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V neděli 19. května se odehrálo poslední kolo 2. ligy ragby, které uza-
vřelo pro Přelouč úspěšnou základní část, kdy po sedmi vítězných utkáních
získala 35 bodů a jednoznačně ovládla 2. ligu. Nejvyrovnanější utkání
mohli vidět přeloučští fanoušci na domácím hřišti proti týmu Bystrce
Brno. Díky prvnímu místu získala Přelouč dobré postavení do nadstavbo -
vé části, kam z 2. ligy postoupily Havířov, Brno Bystrc a České Budějovice,
skupinu doplnily dva týmy z 1. ligy, Slavia Praha a Zlín. Na programu v nad -
stavbové části bude pět vyrovnaných kol, v kterých se rozhodne, kdo bu-
de v play-off bojovat o postup do 1. ligy, kdy Přelouč má výhodu třech do-
mácích utkáních.

RC Přelouč – SMH Ostrava 99:12 (37:12)
Body: Čížek Jan 21(3P, 3KPP), Stýblo 16(2P, 3KPP), Kouba 15(3P), Čížek Ja -
 kub 12 (2P, 1KPP), Nevrlý 10(2P), Pavelka 10(2P), Trunec, Staněk, Dostál 5(1P)
Sestava: Staněk, Čejka (40.m Novák), Dušek, Charvát, Pánek, Kouba
(68.m Prochocký), Šmíd, Dostál, Stýblo, Čížek Jan, Sýkora, Nevrlý, Čížek
Jakub, Pavelka, Trunec (55.m Doležel)

RK Petrovice – RC Přelouč 17:73 (7:33)
Body: Stýblo 15 (1P, 5KPP), Varga 10 (2P), Čížek Jan 15 (3P), Pavelka 5,
Čížek Jakub 11 (1P, 3KPP), Šmíd 5, Nevrlý 5, Technická pětka 5+2.
Sestava: Staněk, Čejka, Dušek, Pánek, Charvát (68m. Prochocký), Kouba,
Šmíd, Dostál, Čížek Jakub, Čížek Jan, Pavelka, Nevrlý, Varga, Doležal, Stýblo.

RC Přelouč – RC Bystr Brno 50:31 (21:10)
Body: Čížek Jan 25 (5P), Čížek Jakub 13 (P, 4 KPP), Trunec 5 (P), Dostál 5 (P),
Stýblo 2 (KPP)

Sestava: Staněk, Čejka (40m. Novák), Dušek, Pánek, Šmíd (60m. Kosař),
Kouba, Trunec (70m. Charvát), Dostál, Stýblo, Čížek Jan, Pavelka, Nevrlý,
Varga, Sýkora (75m. Doležel), Čížek Jakub.

ARC Iuridica – RC Přelouč 26:71 (7:43)
Body: Nevrlý 15 (3P), Stýblo 14 (7KPP), Pavelka 10 (2P), Varga 10 (2P),
Staněk 5, Kouba 5, Trunec 5, Čížek Jan 5, Čížek Jakub 2 (1KPP)
Sestava: Staněk, Čejka, Dušek, Charvát, Kosař (40m. Novák), Kouba, Tru -
nec, Dostál, Stýblo, Čížek Jan, Pavelka, Nevrlý, Varga, Doležel, Čížek Jakub.

Nadstavbu 2. ligy měla Přelouč zahájit 2. června domácím utkání pro -
ti Havířovu, ale toto utkání bylo z důvodu startu bratru Čížků za repre-
zentaci v sedmičkovém turnaji v Amsterdamu odloženo na 1. září. Do
soutěže tak Bizoni vstoupili utkáním v Bystrci Brno 9. června, kde po vel -
mi vyrovnaném prvním poločase z pohledu skóre (5:14), v druhém exce -
lovali a poměrně vysoko zvítězili (5:45) a do tabulky si tak připsali prv-
ních 5 bodů. Teď přeloučské ragbisty čeká měsíční pauza, a do akce půjdou
4. srpna, kdy bude zahájeno mistrovství ČR v rugby7. V rámci sedmič ko -
vé série se Přelouč postupně představí v Novém Městě na Moravě, o tý -
den později 11. srpna v Brně Bystrc a finálový turnaj se uskuteční domá-
cím turnajem, který se na přeloučským hřišti odehraje 18. srpna.

RC Bystrc Brno – RC Přelouč 5:45 (5:14)
Body: Čížek Jan 15 (3P), Staněk 10 (2P), Stýblo 9 (1P, 2KPP), Čížek Ja-
kub 6 (3KPP), Musil 5 (1P)
Sestava: Staněk, Čejka, Dušek (50m. Novák), Šmíd, Pánek, Kouba (40m. Pa-
velka), Dostál, Trunec (60m. Charvát), Musil, Čížek Jan, Stýblo (75m. Do -
ležel), Nevrlý, Čížek Jakub, Petržílka, Kohout Jan.
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Tým ASC Dukla, který je tvořen reprezen-
tanty ČR, se v květnu a červnu zúčastnil sedmič -
kových turnajů v  rámci přípravy na Mist -
rovství Evropy Rugby 7’s Trophy. V nominaci na
oba turnaje nechyběli přeloučští hráči, bratři
Jakub a Jan Čížkovi. Prvním turnajem bylo
Mist rovství Evropy klubů v ruském Petrohradu
25.–26. 5. 2019. Tým Dukly skončil na třetím
místě ve skupině A, kdy do čtvrtfinále postu-
povalo nejlepších osm týmů. První a druzí ze
skupin A, B a C a nejlepší dva z třetích míst.
Dukla byla bohužel po prvním dni v žebříčku
na 9. místě a do bojů o titul nepostoupila. V bo-

jích o 9.–12. místo druhý hrací den jednou zví-
tězila a jednou podlehla svému soupeři a celko -
vě obsadila 10. místo. Druhý turnaj se odehrál
v Amsterdamu, kde se Dukle podařilo pouze
jednou z pěti zápasů zvítězit.

Skupiny Mistrovství Evropy 
klubů 7’s Petrohrad

A: Hernani (Španělsko), Södertälje (Švédsko),
VVA Podmoskvoje (Rusko), Dukla (Česká
republika)

B: Froggies (Francie), Narvrzkaya Zastava (Ru-
sko), Steaua (Moldavsko), Georgian Boys
(Gruzie)

C: Samurai (Anglie), Baltrex-Šiauliai (Litva),
Grasshopper (Švýcarsko), Miesnieki (Lotyš-
sko)

1. den – Dukla vs Hernani 7:29, Dukla vs Söder-
tälje 21:5, Dukla vs VVA Podmoskvoje 0:26

2. den – Dukla vs Steaua 24:12, Dukla vs Mies -
nieki 7:10

Výsledky Dukly na Amsterdam 7’s
1. den – Dukla vs Team Turn Over (Nizozem-

sko) 21:29, Dukla vs Projecx Waterboys
(Skotsko) 0:31, Dukla vs Oysters (Nizozem-
sko) 19:12

2. den – Dukla vs Litva 7:26, Dukla vs Izrael 5:12

Do oddílu gymnastiky docházelo téměř čty -
řicet děvčat. Mezi nimi se našly dívky, které mě -
ly chuť závodit a byly ochotny dát cvičení víc
než tři hodiny týdně v sokolovně. Kdo chce
uspět, musí trénovat, posilovat a protahovat
i sám doma. Naši jednotu nakonec reprezen-
tovaly 27. 4. na Župním přeboru ve sportovní
všestrannosti v Pardubicích tyto závodnice:
Eva Říhová, Káťa Šandová, Andrea Školníková,
Lucie Pajtinová, Agáta Havránková, Dominika
Vohralíková, Adéla Jechová, Pavlína Vančurová
a Veronika Železná. Na těchto závodech však
ne stačilo jen nezkazit vypilované sestavy na ko-
berci, lavičce, nebo kladině, hrazdě a přeskok.
Do celkového hodnocení se započítaly i body
získané v atletických disciplínách, šplhu a pla-
vání. Naše závodnice si vedly velmi dobře, ně-
které stály na stupních vítězů v jednotlivých
disciplínách, např. Andrea byla třetí ve šplhu.
Největší radost z umístění zažila Dominika,

která vyrovnanými výkony ve všech disciplínách
vybojovala ve své kategorii 1. místo. Znamenal
to pro ni postup do celorepublikového pře-
boru, kterého se také nakonec jako náhradnice
zúčastnila i Káťa. Tyto velké závody se uskuteč-

nily koncem května v Plzni a byly pro obě velkou
zkušeností a motivovaly je k dalšímu tréninku.
Dívkám přejeme hodně štěstí a zdraví a aby je
neopustila chuť závodit. Velké poděkování patří
také vedoucím gymnastiky, zejména Iloně Ento-
vé, Dominičině mamince a Zdeňkovi Vamber-
skému.

Jan a Jakub Čížkovi reprezentovali Českou republiku v týmu ASC Dukla

Sokol Přelouč – oddíl gymnastiky

Přeloučští ragbisté po základní části neporaženi

První řada Čára Lukáš, druhá řada zleva: Rozkošný Daniel, Synek David,
Opasek Tomáš, Říha Martin, Moravcová Adéla, Fabián Filip, třetí řada zle-
va: Stárek Ladislav, Moravec Michal, Merta Milan, trenér Moravec Martin,
Moravec Filip                                          autor fotky: David Kerschbaum



Luštění pro děti, fotohádanka
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Po delší odmlce opět přinášíme čtenářům Roštu informace z pře-
loučského florbalu. Vrátíme se v nich k uplynulé sezóně a celkovým
výsledkům obou mužských oddílů, krátce shrneme také celou se-
zónu v týmech mládežnických a na závěr pak sdělíme informace
již k sezóně nadcházející.

Muži A – záchrana ve dvoukrajové lize
Ve dvoukrajové nejvyšší regionální soutěži se mužské áčko na-

konec dokázalo zachránit. O jediný bod se umístilo nad desátou
Dobruškou v 11-členné lize na konečném 9. místě! Do celostátních
soutěží pak postupuje z prvního místa soutěže Sokol Pardubice B
a Dobrušku do regionálních krajských soutěží doprovodí ještě tým
SION DDM z Hradce Králové.

V dramatickém finiši se nakonec jako rozhodující ukázala výhra
Orla A nad týmem HAGA Pardubice v sobotu 20. dubna pomě-
rem 12:8, po třetinách 2:3, 6:4 a 4:1, která přinesla rozhodující 3 bo -
dy důležité pro záchranu soutěže. 

Soupeř z Pardubic v utkání hraném v hale ve Dvoře Králové vedl
v 1. třetině již dokonce 3:1, naštěstí ještě před koncem této třetiny
Michal Pleskot po přihrávce Honzy Pozlera dokázal snížit na rozdíl
jediné branky. Ve druhé třetině pak HAGA opět několikrát vedla,
konkrétně 4:2 a 5:3, ale Orlové velkou bojovností dokázali neustále
kontrovat a dotahovat. 

Když pak dokonce naši nejmladší členové áčka Martin Křinka
a Radek Mareš kolem 2. přestávky z vyrovnaného stavu 7:7 urvali
dvougólové vedení na 9:7, tak Orel si již svoji šanci na výhru nedal
vzít. Dvěma góly kapitána i trenéra v jedné osobě Radima Křinky
a 1 gólem téměř nenahraditelného nahrávače Honzy Pozlera doslova
urvali cenné vítězství. O jejich vůli a touze po vítězství svědčí i celkový
poměr střel na branku 38:24 ve prospěch Orlů.

Muži B – bitva v play-off o postup výš
V Pardubické krajské lize, tedy o 1 úroveň níže, než soutěž hraná

mužským áčkem, si béčko konečným 2. místem v dlouhodobé čás-
ti soutěže vybojovalo právo účasti v závěrečném play-off o postup.
A protože v té době ještě nebylo jisté, zda se áčko ve vyšší soutěži
zachrání či nikoliv, šlo béčko do play-off s úsilím o případný postup
výš, pokud by áčko sestoupilo.

Soupeři ale byli nadmíru silní: nejprve semifinále s 2. celkem Krá-
lovéhradecké ligy, který měl zájem a mohl postoupit výš (celkově
skončil 4. v této soutěži), týmem FbK Kostelec nad Orlicí, který béč-
ko „vykleplo“ 7:2 (3:1, 4:0, 0:1) a poté s vítězem 2. semifinále, týmem
Florbal Primátor Náchod B.

V tomto finále play-off pak nakonec béčko Orla prohrálo 4:7 (2:1,
2:2, 0:4), kdy až teprve v třetí třetině jakoby došel přeloučskému
týmu dech a při vyloučení Petra Nováka za sekání soupeř z Nácho-
da v 9. minutě 3. třetiny urval vedení v zápase poprvé na svou stranu.
V rozmezí 5 minut pak přidal další 3 branky a bylo hotovo.

Přesto je výkon béčka Orlů v celé soutěži výbornou reprezentací
přeloučského florbalu, vždyť i v kanadském bodování celé soutěže
se 2 naši hráči prodrali do 1. pětice nejlepších – druhý byl Ladislav
Jezdinský s 50 body (38 branek a 12 asistencí), pátý pak Jan Pozler
s 47 body (14 branek a 33 asistencí). A to ještě lídr této soutěže
s 68 kanadskými body – Milan Koubek ml. z týmu FTC Vysoké Mýto
– hrál ještě v kategorii starších žáků také za Orel Přelouč, kde flor-
balově vyrůstal…

Mládežnické týmy – krátké shrnutí
Mládežnická družstva florbalového oddílu Orla, tedy týmy do-

rostu, starších žáků, mladších žáků a přípravky se celou sezónu kromě
pravidelného tréninku zúčastňovala turnajů v rámci krajských sou-
těží České florbalové unie ve svých věkových kategoriích.

Někdy s lepšími, někdy s horšími výsledky, ale vždy se snahou
předvést to nejlepší a hlavně – florbalovými zápasy se pobavit a zí -
skat tak motivaci pro další trénink a rozvoj nejenom florbalových
dovedností. Proto konkrétní výsledky nejsou zase až tak důležité.
Přesto pro zájemce o přehled mistrovských utkání našich mládež-
nických týmů odkazujeme na webové stránky www.ceskyflorbal.cz.

Nová sezóna 2019/20
Co zůstane v nové sezóně začínající hned v úterý 3. září neměnné,

jsou pravidelné tréninkové dny v městské sportovní hale v ulici Za
Fontánou, a to v úterý a ve čtvrtek, pro mladší mládežnické týmy
(přípravka až mladší žáci) pak od 16:00 do 17:30 hod. a pro starší
(starší žáci až dorost) od 17:30 do 18:00 hod.

Co se změní, tak bude počet a skladba přihlášených týmů, kdy
do nové sezóny jsme do soutěží přihlásili týmy přípravky, elévů,
mladších žáků, starších žáků a dorost. Samozřejmě, že florbal v těch -
to kategoriích hrají běžně smíšená družstva chlapců i dívek, protože
tento sport je vhodný pro všechny děti a mládež, čemuž přizpů-
sobujeme v oddílu i tréninkový cyklus.

Na závěr zpráv z florbalu pak jménem našeho oddílu přejeme
všem čtenářům Roštu a jejich rodinám krásné prázdniny a hezké
dovolené a po prázdninách se těšíme zase na sportovních kolbištích
nashledanou ☺

Mirek Kumstýř
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Orel Přelouč – informace z oddílu florbalu LUŠTĚNÍ

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
část 2

V roce 1086 osadu Přelúčie daroval první český král Vratilav II.
benediktinskému klášteru v Opatovicích, zasvěcenému svatému
Vavřinci. Tento světec pocházel ze Španělska (tajenka doplňovač-
ky). Narodil se kolem roku 230 a po studiích se v Římě stal služeb-
níkem neboli diakonem papeže Sixta II. Měl na starosti chrámovou
pokladnu a péči o chudé (tajenka obrázkové doplňovačky).

Jak to s Vavřincem nakonec dopadlo, dozvíte se v příštím čísle.

1. DOPLŇOVAČKA

1. vada
2. kulka
3. proutěná nádoba
4. rozkaz ke kropení
5. nástroj sekáče
6. výsledek klonování
7. dravý pták
8. korunovaný panovník
9. část celku
10. pohyb nohy při chůzi
11. velký kus ledu
Pomůcka: KÁNĚ

2. OBRÁZKOVÁ DOPLŇOVAČKA
Obrázky správně pojmenujte a pak vyberte písmeno označené

číslicí. Seřaďte je za sebou a máte tajenku.

ŘEŠENÍ 1. DÍLU:

1. Místo, kam se chodilo přes louky; 
2. Před loukami; 
3. Viz obrázek

Pro 1. luštění bohužel ani jeden luštitel neměl správné řešení. Přiklá -
dáme druhý díl a prosíme rodiče, babičky a dědy, pomozte případně
dětem s tajenkami. Dárek za správné vyluštění máme v redakci již
připravený.

Fotohádanka
Správné znění červnové fotohánky bylo: „Snímek z roku 1910 uka -

zuje pohled na Přelouč od východu. V pozadí vidíme siluetu centra
města (Občanská záložna apod.), blíže je patrná tehdy nová výstav -
ba – tzv. Divišova vila (čp. 192), dnešní ZUŠ Přelouč (čp. 325) a vila
Marie (čp. 449). Zcela nejblíže vidíme dnes již nedochovanou zá-
stavbu areálu někdejší cikorkárny, která náležela k pozdějšímu domu

čp. 403. Na pravém okraji fotografie je hospodářství patřící k hote -
lu Muška (čp. 269). Fotograf fotil zřejmě ze střechy některého objek -
tu cikorkárny, dnes to odpovídá (velmi zhruba) křižovatce ulic Ledro -
va, B. Němcové a Popova.“ 

Výhercem se stala paní Miloslava Havranová, gratulujeme a má -
me pro ni v redakci Roštu připravený malý dárek. Odpovědi na let-
ní fotohádanku zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz.
Děkujeme a přejeme hezké léto. 

Letní soutěž s Roštem o 2 vstupenky na letní fes-
tival LÉTOFEST v Pardubicích, 12.–13. 7. 2019
vyhrála Kristýna Pávková, gratulujeme. 
Vstupenky jsou k dispozici v redakci Roštu, Městský
úřad Přelouč, 3. patro, redakce Roštu. 



Příští číslo Roštu vyjde v pátek 23. 8. 2019.
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Znění černové tajenky je následující: ...urodí se hojnost dobrého vína. 
Výherkyní se stala Pavlína Barešová a v redakci Roštu máme pro ni připravenou malý dárek. Gratulujeme. 

Novou tajenku zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. Děkujeme, těšíme se na vaše odpovědi a přejeme hezké léto.


