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počtu města do 50tis. Kč na rok 2019 pro
FC Mazáci Přelouč, Smíšený pěvecký sbor
J. B. Foerstera Přelouč, Překážkáč, s. r. o.
a schválily se několik smluv na dotace z roz -
počtu města do 50tis. Kč na rok 2019. Schvá -
lil se návrh programu III. Zastupitelstva měs-
ta Přelouče. 

Dne 23. 4. 2019 se konala 13. schůze
Rady města, která schválila smlouvu s Po-
travinovou bankou Pardubice, z.s. o zapoje -
ní do projektu „Potravinová a materiální po -
moc nejchudším osobám II“, dále dodatel
smlouvy o dílo mezi Městem Přelouč a Po -
lab skou lesní s.r.o. na provedení těžby lesní-
ho porostu na pozemku p.č. 41/22 v k.ú. Mě -
lice. Dodatkem se upravuje výše sku tečných
nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti
s těž bou. Rada vzala na vědomí informativní
ma teriál k možnostem regulace venkovních
předzahrádek pohostinských zařízení. Na
této radě se doporučilo zastupitelstvu měs -
ta schválit změnu č. 3 zřizovací listiny pří-
spěvkové organizace Školní jídelna Přelouč. 

III. Zastupitelstvo města Přelouče se
konalo 23. 4. 2019. Hned v úvodu se od-
souhlasil navržený program včetně zrušení
v bodu č. 3 návrhů a stanovisek OV Lohe-
nice, který nedodal materiály, přidal se bod
č. 22 do programu „Změna č. 3 zřizovací lis-
tiny příspěvkové organizace Školní jídelna
Přelouč, Obránců míru 1714, 535 01 Přelouč“.
Na žádost některých zastupitelů se také od -
souhlasil časový posun projednání bodů
č. 11, 12 a 14, kteří v úvodu zasedání nemoh-
li být přítomni z pracovních důvodů. Sta-
rostka města přednesla zastupitelům zprá-
vu o činnosti Rady města v období mezi II.
a III. zasedáním zastupitelstva. Projednaly
se návrhy a stanoviska výborů majetkové-

ho, finančního a kontrolního, dále návrhy
a stanoviska osadních výborů Mělice a Kle-
novka. Proběhla diskuze ohledně žádosti
Rugby Clubu Přelouč o finanční příspěvek
ve výši 420 tis. Kč na rozšíření a modernizaci
tribuny ragbyového hřiště a tato částka se
odsouhlasila také v rámci rozpočtového
opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2019.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu velitele
Městské police Přelouč o personálním stavu
MP Přelouč včetně návrhu na zvýšení zvlášt -
ního příplatku. Neschválila se realizace a vý -
stavba multifunkčního sportovního hřiště
v Lohenicích s povrchem z umělé trávy z dů -
vodu předpokládaného navýšení pořizovací
ceny hřiště cca o 1 000 000 Kč. Zastupitelstvo
schválilo rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu
města pro rok 2019, majetkové převody dle
předložených návrhů, pouze u dvou případů
se zamítla žádost o odkoupení části pozem-
ku v k. p. Přelouč a nepřijmula se nabídka na
prodej pozemku rovněž v k. ú. Přelouč. Na
základě doporučení Rady města Zastupitel-
stvo města schválilo darování kanalizačních
přípojek Lhota, Škudly dle předloženého ná-
vrhu. Ředitel Technických služeb předložil
zprávu o situaci v této organizaci všem za-
stupitelům a zodpověděl i některé jejich do-
tazy přímo na tomto jednání. Dále se také
projednaly varianty zástavby lokality Na
Hodinářce. Po delší rozpravě zastupitelstvo
schválilo studii zástavby lokality Na Hodinář -
ce zpracovanou Ing. arch. Pavlem Mudruň -
kou jako nejvhodnější pro budoucí zástavbu
lokality Na Hodinářce (jedná se o druhou
rozšířenou variantu tohoto architekta). Za-
stupitelstvo vydalo zrušení „Regulačního
plánu Přelouč – Klenovka“. Zastupitelé vzali
na vědomí informativní materiál k možnos -
tem regulace venkovních předzahrádek po -
hostinských provozoven a uložili realizovat

tzv. nulovou variantu 2, dle bodu 2 návrhu
řešení předložené zprávy. Projednalo se a roz -
hodlo o realizaci veřejného kluziště jako mul -
tifunkční sportovní plochy pro celoroční vy -
užití o rozměru 20 x 40 m. Starostka města
předložila zastupitelům Analýzu činnosti
a prostorových podmínek Městské knihov-
ny Přelouč zpracovanou Národní knihovnou
České republiky, Knihovnickým institutem,
Praha. Z této analýzy vyplývá, že prostorové
a další podmínky pro činnost knihovny ne-
jsou naprosto vyhovující, chybí bezbariérový
přístup čtenářům a návštěvníkům knihov-
ny atd. Zastupitelé dostali možnost navští-
vit současné prostory knihovny a zároveň
bylo přislíbeno na tomto zasedání, že se po-
stupně začne celková špatná situace pros -
tor Městské knihovny řešit. Proběhla také po -
 chvala všem pracovnicím přeloučské Měst ské
knihovny za výborné hodnocení své práce
a všech akcí, které pro čtenáře a návštěvníky
v průběhu roku organizují i přes ztížené pro -
storové a další podmínky k jejich realizaci.
Zamítla se žádost pana Schejbala o prodej
13 ks muzejních exponátů, které jsou vlast-
nictvím Města Přelouče. Odsouhlasil se vklad
infrastrukturního majetku do základního ka -
pitálu společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice a. s. , schválila se darovací smlouva
se sbormistrem smíšeného pěveckého sboru
J. B. Foerster Přelouč, delegoval se zástupce
města, Ing. Ivan Moravec, na jednání valné
hromady VaK Pardubice, a. s. a na úplný zá-
věr se schválil bod č. 22 – dodatek do progra -
mu – Změna č. 3 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Školní jídelna Přelouč, Obránců
míru 1714, 535 01 Přelouč. 

Všechna usnesení z rad a zastupitelstva
naleznete na stránkách našeho města. 
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Zprávy z radnice
11. schůze Rady města se konala 25. bře -

zna 2019 a mimo jiné projednala personální
situaci Městské policie Přelouč, kde se řeší
dlouhodobě nedostatečný počet strážníků.
Dá le se projednala situace v příspěvkové or -
ga nizaci Technické služby, rada schválila na-
příklad smlouvu o dílo na zpracování „Územní
studie Přelouč – Lipiny“, mezi Měs tem Pře-
louč a zpracovatelem Atelier T-plan, s. r. o.
Praha., účetní závěrky příspěvkových orga-
nizací za rok 2018, smlouvu o dílo na reali-
zaci veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v Klenovce – III. etapa“ s dodava-
telem Mopos Communications, a. s. Par-
dubice. Projednalo se několik majetkových
převodů. Schválil se záměr na darování kana -
lizačních přípojek v místních částech Lhota
a Škudly. Díky pozemku p. č. 41/22 v k. ú. Mě -
lice, sousedícím s pozemky dotčenými stav-
bou mostu přes Labe mezi Valy a Mělice
rada schválila smlouvu o dílo s Polabskou
lesní s. r. o. na provedení těžby lesního po-
rostu. Velice podrobně se probrala situace
ohledně rekonstrukce ulice Boženy Němco-
vé v Přelouči. Schválila se smlouva o dílo na
vypracování koncepční stude, projektové
dokumentace pro vydání společného po-
volení, pro provádění stavby a na autorský
dozor projektanta na 1. etapu revitalizace
sídliště U sokolovny v Přelouči se společnos -
tí OPTIMA, spol. s r. o. Vysoké Mýto. Projed-
naly se zápisy Komise pro rozvoj města ze
dne 18. 3. 2019, KMS Tupesy ze dne 20. 3.
2019, KMS Štěpánov ze dne 4. 3. 2019. Roz-
hodly se žádosti o dotace z rozpočtu města
do 50tis. Kč na rok 2019 pro Český svaz cho -
vatelů, základní organizace Přelouč, Myka-

bo spol. s r. o. a Marcelu Tamchynovou. Zá-
roveň se schválily smlouvy na dotace po-
skytnuté z rozpočtu města do 50tis. Kč na
rok 2019 pro Laxus z. ú. Nymburk, HS ČHJ
Přelouč, SDH Mělice, KLAS Přelouč, Klub
českých turistů Přelouč, Péči o dušení zdra-
ví, z.s. Pardubice, Auto-moto veterány spolek
Přelouč, společnost Barocco sempre gio vane,
Potravinovou banku Pardubice, EDA cz, z. ú.
Praha, ZeHa studio s.r.o. Pardubice, Český
svaz chovatelů z. o. Přelouč. Schválil se doda-
tek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 23/2008
mezi městem Přelouč a obcí Mokošín a Ho -
lotín na úseku přestupků. Vzalo se na vědo-
mí sdělení SEMIRAMIS z.ú. o navýšení ceny
za výuku preventivních programů na zá-
kladních školách. Zastupitelstvu města se
na této radě doporučilo schválit v rámci
rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu měs-
ta pro rok 2019 výdajovou položku „Finan -
ční dar Spolku obcí a občanů proti těžbě
štěrkopísku v Lohenicích“. Byla schválena
smlouva o poskytnutí dotace z Programu
„Podpora výstavby a rozvoje dětských do-
pravních hřišť v Pardubickém kraji“ na akci
„Dovybavení hřiště v Přelouči II“. Poskyto-
vatel Pardubický kraj Pardubice schválil do -
taci ve výši 60 200 Kč. 

12. schůze Rady města ze dne 8. 4. 2019
vzala na vědomí zápis ze Sportovní komise
ze dne 1. 4. 2019, zápis z jednání Bezpečností
a dopravní komise ze dne 25. 3. 2019, zápis
z jednání Kulturní a školské komise ze dne
14. 3. 2019 a také informaci velitele Městské
policie o pořádání akce Bikeshow v Přelou-
či. Projednala Žádost Rugby Clubu Přelouč
o finanční příspěvek, výstavbu multifunkční-
ho sportovního hřiště v Lohenicích a nedo-

poručila Zastupitelstvu města jeho realizaci,
naopak doporučila zastupitelstvu schválit
rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města pro
rok 2019, vydat zrušení „Regulačního plánu
Přelouč – Klenovka“ a také schválit navýše-
ní zvláštního příplatku strážníkům MP dle
návrhu velitele. Rada města rozhodla, že v za -
dávacím řízení na realizaci veřejné zakázky
„Výměna střešní krytiny na ZŠ Přelouč, Ma-
sarykovo náměstí č. p. 1 a č.p. 45“ ekonomic-
ky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel
Aleš Nohejl, Přelouč za nabídkovou cenu
1 405 689 Kč bez DPH a v zadávacím řízení
na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Masaryko-
vo náměstí č.p. 1 a č.p. 45 – výměna oken“
eko nomicky nejvýhodnější nabídku podal
dodavatel OKNOSTYL group s. r. o. za na -
bídko vou cenu 3 770 000 Kč bez DPH. Pro-
jednalo se celkem 15 majetkových převo-
dů. Na této radě se také schválila smlouva
č. 19_SOBS01_4121509015 o uzavření bu-
doucí smlouvy o připojení odběrného elek-
trického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavíranou se
společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV,
z důvodu zřízení nového odběrného místa
elektro pro veřejné osvětlení v Lohenicích.
Zastupitelstvu se doporučilo rozhodnout
o realizaci veřejného kluziště jako multi-
funkční sportovní plochy pro celoroční vy-
užití o rozměrech 20 x 40 m. Komisi místní
samosprávy Tupesy do doporučilo dovyba -
vit si dětské hřiště v Tupesích o nové herní
prvky z prostředků KMS. Rada odsouhlasila
žádost o výpůjčku obrazu Noc v Alexandrii
od Františka Emlera z depozitáře Městského
muzea od 10. 4. 2019 do 30. 3. 2020 na výsta -
vu do Moravského zemského muzea v Brně.
Také se rozhodlo o dalších dotacích z roz-
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Fotogalerie
V rámci květnových výročí přikládáme několik dobových fotografií z Přelouče z roku 1945.

Foto poskytlo Městské muzeum Přelouč
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Město Přelouč, 
Kulturní služby 
města Přelouče 

a Miroslav Bečička

srdečně zvou občany 
na pokračování úspěšného pořadu

VEČER 
S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE
Dne 21. května 2019 v 18 hod. 
v přednáškovém sále KICMP.

Tentokrát se zaměříme na část videokroniky 

z roku 1992.

VÝZVA
Za účelem dokumentace a chysta -
né výstavy sháníme fotografie a do -
kumenty z období tzv. sametové
re vo luce v Přelouči (případně na
Přeloučsku), konkrétně z období od
listopadu 1989 do podzimu 1990.
Zejména uvítáme fotografie ze
shro máždění občanů, demonstrací,
jedná ní Občanského fóra apod. Fo-
tografie stačí jen zapůjčit k naske -
nování.        Kontakt: Matěj Pešta,
muzeum@kicmp.cz, tel. 731 697 085.

Děkujeme za spolupráci.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 16. dubna 2019 jsme přivítali v zasedací místnosti Městského úřadu další nové občánky. 

Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, mnoho úspěchů a gratulujeme. 

Nicolas Čada

Josefína Firbasová

Filip Pištínek

Jubilanti březen
Svatava Černíková                            94 let
František Bidmon                             90 let
Zdenka Štrýnková                            87 let
Marie Cenknerová                            85 let
Josef Hlaváček                                   80 let
Jana Doležalová                                75 let

Jubilanti duben
Jiří Husák                                            93 let
Jiřina Matulová                                 93 let
Kamil Gerndt                                    92 let
Emilie Pražanová                              90 let
Jiřina Makešová                                90 let
Jaroslava Pilařová                              88 let

Karel Klimpera                                  88 let
Marie Nekvapilová                           87 let
Vladimír Šlechta                               87 let
Jiří Miláček                                         86 let
Miroslava Andrlová                          80 let
Jan Malý                                             80 let
Veleslava Kejdanová                        80 let
Jiří Zachař                                           75 let

Zlatá svatba
Hana a Karel Kolínovi                       11. 4.
Libuše a Pavel Mášovi                       18. 4.

Stříbrná svatba
Alena a Ludvík Drůbkovi                    9. 4.

PŘELOUČÁCI 

Vzpomínka
Dne 14. března 2019 odešla 

naše milovaná maminka, babička, 
paní Květoslava RŮTOVÁ 

ve věku nedožitých 82 let. 
Kdo jste ji znali, vzpomínejte společně s námi. 

Zarmoucená rodina. 

Vzpomínka
Dne 2. května 2019 by se dožil 80 let 

pan Stanislav MALYPETR 
z Přelouče. 

Kdo jste ho znali, 
věnujte mu tichou vzpomínku. 

Stále vzpomíná manželka Mirka a dcera Stáňa.
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NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM PŘELOUČE 2019
Městská knihovna společně s Mateřskou školou Kladenská ulice

a Odborem životního prostředí MÚ Přelouč vyhlašují už od roku 2007
anketu O nejkrásnější strom Přelouče. Každé jaro, když se blíží Den
Země, tedy v dubnu, hlasují malí i velcí milovníci přírody, který strom
bude pro následujících 365 dnů králem.

Lípa svobody ve Zborovské ulici, která hlasování vyhrála letos, byla
vysazena v roce 1990 a stala se začátkem jara součástí naučné stezky
po památných stromech v Přelouči. Celkem získala 293 dětských hlasů
a 31 hlasů dospělých účastníků ankety.

Ve středu 17. 4. dopoledne jsme se sešli právě u této lípy a společně
s dětmi z MŠ Kladenská ulice jsme ji označili a zazpívali jí jarní písnič -
ku, aby dál rostla a kvetla pro radost nám všem.

Ke Dni Země jsme při této příležitosti jako každý rok vysadili nový
strom, tentokrát krásný mladý javor. A k němu ještě tři další javory hned
vedle něj, aby měl kamarády. Děti totiž dobře vědí, že kamarády po-
třebuje každý. Ještě jsme zkontrolovali oba vloni vysazené stromky Pře -
loučského šišáku a k radosti dětí jsme zjistili, že už nám pokvetou, takže
už letos budeme moci sklízet úrodu.

Za dobu trvání ankety jsme sázeli už i platany, gingo, lípu a další
stromy a všem se dobře daří. Přejeme tedy i mladým javorům dlouhý
a spokojený život. A Přelouči, aby byla stále krásnější a zelenější.

L. Hývlová

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Dubnové setkání maminek s dětmi od 1,5 roku do 3 let v rámci pro-

jektu Bookstart proběhlo v pohádkovém duchu. Děti shlédly drama-
tizaci pohádky O kozlíku Nebojsovi. Zlobivého kozlíka se trochu bály,
uplakané lišce držely palce a nakonec si oddychly, když babička vše

v dobré obrátila. Po pohádce si pak společně s maminkami vytvořily
obrázky kozlíků, které si odnesly domů na památku.                      E. F.

Pozvánka na výstavu fotografií 
Tomáše Kubelky

ČAROKRAJ Pardubického kraje
15. 4. – 30. 5. 2019

Městská knihovna v Přelouči zve všechny milovníky fotografií a ro-
mantiky na ,,stezku za pamětí naší krajiny“ .

Řečeno slovy autora výstavy fotografa Tomáše Kubelky můžete při
prohlížení jeho fotografií ,,vystoupat do kopců, tam, kde svobodný duch
větru s vlasy učeše i naše myšlenky“.

Právě do takových míst pardubického kraje Vás výstava v naší kni-
hovně zavede. Na návštěvu ,,jiných světů, plných stínů dávných legend“.

Fotografie jsou vždy doplněny i krátkým textem o historii či atmo-
sféře konkrétního místa nebo objektu.

Přijďte se tedy toulat naším krajem a těšit se z jeho tajuplné krásy.
Tomáš Kubelka vydal ke své výstavě také krásnou stejnojmennou

knihu, ve které se můžete toulat pardubickým krajem a vidět ho očima
tohoto umělce. Knihu je možné mimořádně během výstavy, tedy do
konce května, v knihovně i zakoupit.                                                  E. F.

Příběhy z půdy
Ve čtvrtek 11. dubna jsme s radostí přivítali p. Hynka Schustera i s je -

ho novou knihou Příběhy z půdy. Při autorském čtení jsme se s vypra-
věčem protáhli malým okénkem do kouzelného půdního království,
kde zapomenuté a odložené věci vyprávějí své příběhy. Kromě poslechu
úryvků z knížky jsme se dozvěděli, jak kniha vznikala či kdo při tvorbě
autorovi pomáhal. Doufáme, že se bude našim čtenářům líbit a příběhy
se stanou rodinným vyprávěním, při kterém se pobaví děti i rodiče.

E. F.
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NAUČNÁ LITERATURA
Vojenství
LIŠKA, Vladimír 
Ve stínu hákového kříže: protek-
torát 1939–1945. 
Praha: XYZ, 2019.
MOTYKA, Grzegorz 
Volyň 1943: genocidní čistka –
fakta, analogie, historická politika.
Praha: Academia, 2018.

Psychologie
BERNE, Eric 
Co řeknete, až pozdravíte: trans -
akční analýza životních scénářů. 
Praha: Portál, 2013.

Sociologie
LIESSMANN, Konrad Paul 
Vzdělání jako provokace. 
Praha: Academia, 2018.

Fyzika
HAWKING, Stephen 
Povaha prostoru a času. 
Praha: Argo, Dokořán, 2019.

Cestopisy
THOMOVÁ, Soňa
Encyklopedie magických míst. 
Praha: Knižní klub, 2018.

Regionální literatura
SKOKAN, Jaroslav 
Historie polabských vesnic Trnáv -
ky, Řečan n. L., Labětína. 
Řečany nad Labem: Osvětová be -
seda, 1965.
21: dvacet jedna východočeských
autorů o zvířatech a lidech: literár -
ní sborník. 
Pardubice: Středisko východočes -
kých spisovatelů, 2018.

Životopisy
BALAJKA, Petr 
Ottla. 
Praha: Nakladatelství Franze Kaf-
ky, 2018.
Faktograficky fundovaná a bele-
tristicky vyprávěná biografie Ottly
Davidové, sestry Franze Kafky.
ŠTREJBAROVÁ, Olga 
Příběhy Ježíškových vnoučat. 
V Praze: Radioservis, 2019.
ISAACSON, Walter 
Leonardo da Vinci. 
Praha: Práh, 2018.
SHARRATT, Mary 
Extáze: román o Almě Mahlerové. 
Brno: Jota, 2018.

KRÁSNÁ LITERATURA
DOBRYLOVSKÝ, Jiří
Tajemství Prokopa Velikého. 
Brno: MOBA, 2019.

KRATOCHVIL, Jiří 
Je suis Paris. 
Brno: Větrné mlýny, 2018. 
Koláž povídek, fragmentů, esejů
a autobiografických vyprávění, je -
jichž společným tématem je Paříž
a asociace s ní spojené.

NĚMEC, Martin 
Bod tání. 
V Praze: Plus, 2019.

STRNADOVÁ, Anna 
Nebeské komando. 
Brno: MOBA, 2019. 
Příběh podle skutečných událos-
tí o mladém muži, kterému v dět -
ství přičinlivý opatrovník změnil
ná rod nost z české na německou
a kte rý tedy musí navzdory svému
přesvědčení narukovat do Hitle-
rovy armády.

BRANDT, Charles 
Irčan, aneb, „Tak vy malujete kvar -
týry“: mafiánský příběh. 
Voznice: Leda, 2018.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
HORÁČEK, Petr 
Dlouhá cesta. 
Praha: Pinwheels, 2017.

DROZDA, Robert 
Pohádkové prázdniny u přednos-
ty Drahoráda. 
Praha: Novela bohemica, 2015.

KNIGHTON, Kate 
Proč nemám jíst jen brambůrky? 
Praha: Svojtka & Co., s.r.o., 2018.

SMITH, Jeff 
Kůstek. Útěk z Kůstkova. 
Praha: Crew s.r.o., 2018. (komiks)
Ferda Kůstek je roztomilého vze-
zření a také dobrého srdce, proto
neopustí svého prohnaného brat -
rance, když ho vyhánějí z Kůstko-
va. Tím se dostane do kraje, ve kte -
rém nikdy nebyl a potká stvoření,
které nikde neviděl. Cesty mu zkří -
 ží zlí, ale hloupí krysáci, tajemný
ochránce drak, nebo také krásná
dívka jménem Trnka se svou ba -
bič kou. Příběh, který svým pohád -
kovým světem, něžností, humo-
rem a napětím osloví jak děti, tak
i dospělé JK.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI ZVE K NÁVŠTĚVĚ A NABÍZÍ NOVÉ TITULY
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40. VEČER

POZVÁNKA
Zveme Vás na jubilejní poslechový pořad, 

který pro nás znovu připravil

pan JIŘÍ ČERNÝ
Středa 5. června 2019 od 19.00 hodin.

Tento čtyřicátý večer bude celý věnovaný jednomu 
z nejslavnějších světových autorů a interpretů, 

kteří pracují na poli populární hudby. Je jím bývalý 
člen THE BEATLES, zpěvák a multiinstrumentalista

PAUL PAUL 
Mc CARTNEYMc CARTNEY

Pořad bude věnovaný právě jeho sólové kariéře,
ve které natočil téměř 20 písničkových alb,
ale i alba instrumentální a klasické hudby.

Předprodej vstupenek začne U Kotýnků 
v úterý 21. května 2019.

Komentovaná prohlídka výstavy
„Beatová a rocková hudba 

na Přeloučsku 
v letech 1964–1989“ 

za účasti autorů, 
doplněná hudebními ukázkami 
z tvorby skupin Šok a Polymetal 

z 80. let

12. 5. 17.00 hodin
výstavní a přednáškový sál KICMP

Masarykovo náměstí 26 Přelouč
vstupné 40 Kč

Komentovaná procházka městem
„Za slavnými 

přeloučskými rodáky 
a obyvateli (20. století)“

25. 5. 15.00 hodin
provádí Mgr. Matěj Pešta

sraz před budovou KICMP 
na Masarykově náměstí 26

vstupné zdarma

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

POLANSKÉHO PŘELOUČ
15. ročník festivalu dechových hudeb

Sobota 8. června 2019
Park za ZŠ Masarykovo náměstí – program

14.00 DO ZUŠ Přelouč
15.00 MUZIKANTI Z JIČÍCH ČECH
17.00 ŽADOVJÁCI
19.00 CHODOVARKA

Vstupné zdarma

Srdečně zveme všechny příznivce kvalitní dechové hudby

DIVOTVORNÝ HRNEC
Divadelní představení

Účinkuje divadelní spolek Klicpera Chlumec n. C.

Sobota 4. května 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 100 Kč
Rezervace na www.kicmp.cz

PENZION PONORKA
Divadelní komedie francouzského autora Pierra Chesnota

Děj komedie nás zavede na jih Francie, 
kde ve vile na pobřeží tráví léto filmový režisér

se svou milenkou, 
její manžel je věčně nepřítomný kapitán ponorky

Účinkuje: Docela velké divadlo Litvínov
Hrají: Lukáš Vaculík, Jan Révai, Roman Štolpa, A. Traganová,

L. Lavičková, J. Galinová, H. Sršňová, L. Masár a další

26. května 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 280/240 Kč

„J. B. FOERSTER“
Jarní koncert Smíšeného pěveckého sboru

člena Unie českých pěveckých sborů
Řídí: Petr Vacek

Host: Pěvecký sbor Hořice

2. června 2019 v 18 hod.
Občanská záložna Přelouč

Vstupné 50 Kč

GAMBA BLUES BAND
Výroční koncert se speciálními hosty

Jan Hrubý, Jesse Ballard (USA), Joe Kučera (DE)

Pátek 17. 5. 2019 ve 20 hod.
Občanská záložna Přelouč

Vstupné 200 Kč

Od 1. 3. 2019 je možno vyzvedávat 

přihlášky do Tanečních kurzů 2019 
v kanceláři Infocentra na Masarykově náměstí v Přelouči.

KICMP oznamuje
Při dětských akcích pořádaných v kině lze pro menší děti

zapůjčit v předsálí – šatně podsedáky do sedadel. 
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Další skvělé úspěchy 
dechových komorních souborů

20. 3. se ve Vysokém Mýtě konalo krajské kolo
soutěže komorních souborů základních umělec-
kých škol a naši žáci si v něm vedli skvěle. Hned
čtyři naše dechové soubory postoupily do ústřed -
ního kola. Další soubor získal první cenu a dva dru-
hou cenu. Všem gratulujeme a děkujeme za vzor -
nou reprezentaci!!! Postupujícím držíme palce
v ústředním kole, které se bude konat v dubnu
v Liberci.

1. cena s postupem + absolutní vítězové soutěže:
Dechové kvinteto – vedené Jiřím Javůrkem
(Monika Kaplanová, Adéla Kozumplíková,
Tomáš Bittner, Zuzana Soukupová a Kateřina
Soukupová)

1. cena s postupem: Žesťové kvinteto – vedené
Michalem Chmelařem (Adam Čapek, Klára
Junková, Eva Čapková, Martina Junková a To -
máš Vondrouš)

1. cena s postupem: Komorní trio – vedené Ja-
nem Mildem (Anna Pánková, Tereza Bačkov-
ská a Adam Suk)

1. cena s postupem: Kvarteto lesních rohů –
vedené Radkou Chmelařovou (David Šulc, Ka-
mila Kautská, Alexandra Kollárovičová, Eve-
lína Hloušková)

1. cena: Flétnové trio – vedené Ivou Junkovou
(Radka Jelínková, Monika Munzarová, Nikola
Sobotková)

2. cena: Flétnové trio vedené Ivou Junkovou
(Magdalena Froschová, Eliška Zmítková,
Leona Dobruská)

2. cena: Choltické trumpetové trio – vedené Da-
videm Štruplem (Jan Kaplan, Richard Ko-
hout a Janek Pecka)

2. cena: Flétnové trio – vedené Ivou Junkovou
(Tereza Sochorová, Eliška Zmítková a Vanesa
Burešová)

Zvláštní cena za mimořádný interpretační vý-
kon – Kateřina Soukupová (lesní roh)

Vedení školy

SBORY POKRAČUJÍ 
VE VÍTĚZNÉM TAŽENÍ

Začátkem dubna se krátce po sobě konaly dvě
soutěže pěveckých sborů, Zahrada písní Praha
a Krajská přehlídka pěveckých sborů Chrudim.
Zatímco pražské soutěže se pravidelně zúčastňují
pěvecké sbory z celé republiky, chrudimská sou-
těž je určena sborům základních a základních
uměleckých škol z Pardubického kraje. Mladší

sbor Ohniváček, který vede Veronika Pokorná
a na klavír doprovází Petra Lojínová, potvrdil
svou současnou skvělou formu a z obou soutěží
přivezl zlaté pásmo. Celkem tedy v tomto školním
roce získal Ohniváček už tři zlatá pásma, navíc
v každé ze soutěží i nejvyšší počet bodů ze všech
soutěžících ve své kategorii. Starší sbor Rošťák,
který vede Anna Grecmanová a na klavír dopro-
vází Renata Kalinová, vybojoval v Praze i v Chru-
dimi shodně stříbrné pásmo. Náročné sobotní
soutěžní dopoledne děti zakončily návštěvou
pražské ZOO.                                Petra Lojínová

Závěrečná výstava 
ve Chvaleticích

4. dubna 2019 se v naší výstavní třídě Chva-
leticích konala výstava výtvarného oboru s téma-
tikou světla a tmy. Výtvarná díla živočichů ži-
jící ve tmě, krajiny malované svítícími barvami
a spoustu dalších krásných obrázků zdobily na-
še prostory, kde se už pomalu po půl šesté večer
scházeli zvídaví návštěvníci. Žáci si vyzkoušeli i ne-
tradiční fotografickou techniku malování svět-
lem – luminografii. Součástí byly také práce na-
šich absolventů, kteří od ledna pilně pracovali na

svých projektech. Na úvod se rozezněly klavírní
tóny na uvítanou od našich žáků a následoval
krátký projev z mých úst. Ač výstavy pořádáme
pravidelně, tato byla pro nás vcelku netradiční.
Odcházím brzy na mateřskou dovolenou a na
nějaký čas mě nahradí kolegyně. Moc děkuji žá-
kům a rodičům za skvělý přístup, za skvělé zku-
šenosti a krásné vzpomínky. Doufám, že nám všem
nadšení vydrží a za pár let se opět rádi shledáme.

                             Martina Panchártková
                            vyučující výtvarného oboru

RODINNÉ MUZICÍROVÁNÍ
Zahrát si s někým společně patří k nejhezčím

chvílím v životě muzikanta. Proto jsme rádi, že
i letošní ročník tak trochu netradičního koncertu
Rodinného muzicírování, který se konal ve čtvrtek
11. dubna v Hudebním sále ZUŠ, opět inspiroval

řadu rodičů, aby oprášili své dovednosti a před-
vedli své umění před plným hledištěm. Na pó-
diu se střídala seskupení různého nástrojového
a věkového složení a atmosféra v sále byla více
než báječná. Děkujeme všem malým a velkým
účinkujícím a těšíme se na další společný koncert.

Petra Lojínová

Úspěch na mezinárodní soutěži
Pro Bohemia

Na mezinárodní pě -
vecké soutěži Pro Bo-
hemia v Ostravě, kte-
rou pořádá Janáčkova
konzervatoř, získal Da -
niel Procházka ze tří-
dy J. Bednářové krás-
né 2. místo. K umístění
mu dopomohl i výbor -
ný klavírní doprovod
p. uč. H. Sukové.                                   P. Lojínová

KRAJSKÉ KOLO 
VE HŘE NA KEYBOARD

V letošním školním roce se naše škola stala
pořadatelem krajského kola Národní soutěže ZUŠ
v oboru Hra na elektronické klávesové nástroje.
Přestože se v tomto oboru jednalo teprve o 3. roč -
ník, byl velmi zřetelný posun ve výkonech soutě-
žících i ve zvoleném repertoáru. Jsme pyšní, že na-
ši žáci mezi konkurencí „nezapadli“ a ze soutěže
si odnesli tato ocenění: Natálie Faltysová (ze tří-
dy E. Savilové) bronz, Anežka Novotná (ze třídy
E. Savilové), Vojta Nevečeřal, Michal Syrovec a Ema
Ryšavá (všichni ze třídy M. Nedbala) stříbro. Dě-
kujeme za reprezentaci a gratulujeme.

Petra Lojínová

KLAVÍRISTÉ 
NA SOUTĚŽI V PŘÍBOŘE

V poslední době se stalo pravidlem, že je na
stránkách každého čísla Roštu zpráva o účasti
Mgr. J. Baborákové a jejích žáků na klavírní sou-
těží. Ani toto číslo nebude výjimkou. Tentokrát
se jednalo o soutěž Pianoforte per tutti, která se
konala ve dnech 28. – 29. 3. v nádherných a inspi-
rativních prostorách piaristického kláštera, ve
kterém sídlí místní ZUŠ. Z celé republiky se sjelo
150 soutěžících, aby poměřili své síly, přesto ne-
byla atmosféra stresující a konkurenční, ale na-
opak velmi přátelská 
a tvůrčí. Obě naše žač -
ky, Klára Ježková i Ka-
rolína Slámová, před-
vedly velmi muzikální,
soustředěný a precizní
výkon a obě shodně
získaly stříbro. Oběma
mladým klavíristkám
i jejich paní učitelce
gratulujeme a děkuje-
me za výbornou práci.                  Petra Lojínová
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
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Zápis do prvních tříd
V pátek 5. dubna 2019 proběhl zápis budou-

cích prvňáčků, kteří dorazili se svými nejbližšími.
Čekání, než na ně přijde řada u p. učitelky, si mohli
zkrátit zábavnými úkoly, skládáním z LEGA, malo -
váním nebo pohádkou. 

Při setkání s budoucími třídními učitelkami,
které zjišťovali jejich vědomosti a dovednosti,
všichni bezvadně spolupracovali. Za odměnu si
nesli domů výrobky připravené staršími dětmi
a dárečky věnované školou.

Zapsáno bylo 45 předškoláků, 5 s odkladem. 
V září se budeme těšit. ☺

Mgr. D. Staňková

Velikonoční výlet
Památková rezervace Betlém v Hlinsku je jed-

nou z expozic Souboru lidových staveb Vysočina,
jediného muzea v přírodě v Pardubickém kraji.
Jde o soubor roubených a zděných domků, které
si tu v první polovině 18. století postavili drobní

městští řemeslníci. Kromě roubenek si návštěvníci
zde mohou prohlédnout také expozici věnova-
nou lidovým zvykům a tradicím, které patří ke
křesťanským velikonočním svátkům. Naše třída
využila nabídky speciálního programu nazvaného
Živá historie. V doprovodu průvodkyně se žáci vy -
dali na cestu za poznáním velikonočních tradic.
Názvy jako „Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký
pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle a Veliko-
noční pondělí“ jim už není cizí. Získané poznatky
pak využili při vyplňování pracovních listů. Na zá -
věr nechyběl ani nákup velikonočních drobností. 

Mgr. V. Šorfová

Exkurze do Hradce Králové
Páté třídy navštívily Planetárium a hvězdárnu

v Hradci Králové, měly tak možnost obohatit si
své znalosti o Sluneční soustavě a o další úchvat -
né zajímavosti.

Pozorovali jsme Slunce, viděli jsme všechny
fáze Měsíce a rozsvítili jsme hvězdy. Nejvíce se
nám líbilo digitální planetárium v nové budově,
která má kopuli o průměru 12 m. Na této polo-
kouli jsme si díky digitálnímu systému mohli udě -
lat správnou představu o postavení Země, Slunce
a galaxie, byli jsme účastníky virtuálních letů do
vesmíru a „dolétli jsme“ až k hranicím pozorova-
telného vesmíru.

Dětem se exkurze velmi líbila. Určitě bychom
chtěli doporučit návštěvu Planetária nejen bu-
doucím páťákům, ale vám všem ☺

                                          Mgr. A. Školníková

AŤ ŽIJE 
MATEMATICKÉ SOUTĚŽENÍ!

V druhé polovině března a na počátku dubna
se konaly matematické soutěže. Nejprve celosvě-
tová soutěž Klokan, která se uskutečňuje v ně -
ko li ka kategoriích na prvním i druhém stupni.
V ka te go rii Cvrček pro žáky 2. a 3. tříd se o první
a druhé místo se stejným počtem bodů podělili
Nikola Erbenová a Zdeněk Horváth. V katego-
rii Klokánek pro 4. a 5. třídy se stal nejlepším ře-
šitelem Robin Kašpar. Na druhém stupni pro
6. a 7. roč  níky v kategorii nazývané Benjamín ob-
sadil nejvyšší příčku Lukáš Věříš. A v poslední
kategorii Kadet pro 8. a 9. ročníky si prvenství
odnesl, stejně jako minulý rok, Pavel Tatíček. 

Další uskutečněnou soutěží byla Pythagoriá -
da. Tato soutěž je pořádána v pátých až osmých
ročnících, kde každý ročník má svoji vlastní ka-
tegorii. Úspěšnými řešiteli se v pátých ročnících

stali žáci Marek Pižl, Tomáš Nedbal a Vítek Frosch,
v sedmých ročnících Lucie Tatíčková, Lukáš Vě-
říš a v osmých ročnících pak Zdravko Lengerov,
Tran Thi Thao, Eliška Pejřilová a Jan Kalous.

Všem účastníkům obou soutěží děkujeme za
účast a nejlepším řešitelům srdečně gratulujeme.

Mgr. M. Holická

Hymna pro Přelouč, 
pro mou obec

Z dílny žáků 5. tříd
Přelouč malé město je,
na Labi jej najdeme.
Kdysi dávno jeden pán,
Vavřinec se jmenoval,
poklad chudým lidem dal.
Vděku se však nedočkal!
Za jeho čin, moji milí,
ho k trestu smrti odsoudili,
na roštu jej usmažili.
Ale lidé nezapomněli
a do znaku Přelouče
tento rošt si dali!              

Ondřej Kmoch 5. A
Nedaleko Pardubic,
kde úrodná je zem,
tam u Labe je vesnička,
já v ní šťastný jsem!
Ta obec jmenuje se Valy,
předci jí to jméno dali,
a já se svou rodinou,
beru ji za jedinou!        

Kryštof Pohanka 5. A
Valy, Valy, krásná ves,
běhá tady jeden pes.
Jmenuje se Počůránek,
má rád v zádech čerstvý vánek.
Zastaví se u plůtku, aby dostal dobrůtku!
Ptáci křičí: „Proč Počůránek,
proč miluje čerstvý vánek?“
Pobíhá si po venku
a hledá si milenku.   

Barbora Kaderová 5. A
Kde domov můj?
Lesy, louky všude kolem,
krásné nebe nad obzorem.
Naše země plná krás,
láska k ní je v každém z nás!
A v tom kraji pardubickém,
město Přelouč, domov můj.

Tereza Adámková 5. A
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Zápis do 1. tříd
V pátek 5. 4. přivítala naše škola budoucí prv-

ňáčky. K zápisu jich přišlo celkem 69. V září z nich
nastoupí do 1. A, B, nebo C 58 žáků. Většina z nich
už budovu naší školy zná, protože navštěvovali
výtvarné dílničky, přišli s rodiči v den otevřených
dveří nebo se svou školkou na návštěvu do 1. tříd.
Na hladkém průběhu zápisu se podílely nejen pa -
ní učitelky, ale také žáci, kteří připravili pro před-
školáky různé zábavné činnosti. Třídními učitelka -
mi se stanou Mgr. M. Medunová, Mgr. V. Mňu-
  ková a Mgr. P. Soldánová.

Basketbalový turnaj Liga škol
Vybraní žáci 1. stupně se zúčastnili basketba -

lového turnaje Liga škol, pořádaného BK Pardu-
bice. Odehráli celkem osm zápasů s žáky dalších
tří škol a kromě jednoho všechny vyhráli. Právem
se tedy cítili jako vítězové, i když v jejich katego -
rii se pořadí bohužel nevyhlašovalo. Našim nej-
mladším sportovcům patří velký dík za jejich vý-
kony a skvělou reprezentaci školy. 

Návštěva v MŠ
Koncem března navštívila třída 5. C předško-

láky v MŠ Za Fontánou. Velcí páťáci chtěli malým
kamarádům ukázat alespoň malý zlomek toho,
co dělají ve škole. Nejdříve jim zazpívali a při pís-
ničce si s nimi zatancovali. I při dalších připrave-
ných aktivitách se malé děti moc bavily. Páťákům
se návštěva ve školce líbila natolik, že by si ji nej-
raději zopakovali. Některé dívky dokonce začaly
přemýšlet o svém budoucím povolání.

Jarmark firmy Happyland
V pondělí 1. 4. se uskutečnil dlouho připravo-

vaný jarmark třídy 5. C ve spolupráci s Českou
spořitelnou v Přelouči. Podle projektu Abeceda pe -
něz si žáci vytvořili vlastní firmu s názvem Happy -
land, vymysleli podnikatelský záměr, který zrea -
lizovali, a nakonec vše sami prodávali. Návštěvníci
jarmarku si mohli zakoupit voňavá mýdla, svíčky,

soli a šumivé bomby do koupele, klíčenky, šperky,
jarní dekorace, pomlázky a spoustu dalších ruč-
ně vyrobených produktů. Nechyběla ani bohatá
tombola či hudební vystoupení. Na své si přišli
i milovníci dobrého jídla, protože maminky a ba -
bičky napekly spoustu dobrot. Odhadoval se vý-
dělek 18 tisíc Kč, avšak celková částka předčila
všechna očekávání a všechny ohromila a mile
překvapila. Výdělek 34 941 Kč byl určitě zaslou-
žený, neboť všichni zúčastnění věnovali jarmar-
ku spoustu času a energie. Třída 5. C společně
s paní učitelkou děkují především všem rodi-
čům i dalším zúčastněným, kteří se na akci po-
díleli. Za vydělané peníze pojedou na dvoudenní
výlet do Prahy, kde si v ZOO adoptují dvě zvířát-
ka. Určitě jim ještě něco zbude na parádní roz-
lučku po rozdání posledního prvostupňového
vysvědčení.

Ohlédnutí za dalšími 
dubnovými akcemi

q  Velikonoční jarmark s dílnami
q  Sběr starého papíru 
q  Besedy s městskou policií na téma šikana

a dopravní výchova (3. a 4. r.)
q  Čas proměn – beseda pro dívky (6. r.)
q  Semiramis – program prevence sociálně pa-

tologických jevů (8. a 9. r.)
q  exkurze do Českého muzea stříbra v Kutné

Hoře (7. r) a Botanické zahrady v Praze (6. r.)
q  Pythagoriáda – matematická soutěž (6. r)
q  přijímací zkoušky na čtyřleté a osmileté obory
q  návštěva VČD v rámci předplatného (Velká

bankovní loupež)
q  Hudební vystoupení P. Nováka Doktora se

nebojíme – (5. r.)
q  Mc Donalds Cup – okrskové kolo fotbalové-

ho turnaje pro 1. stupeň
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Šachový přebor škol
Finálový turnaj přeloučských škol proběhl 29. 3. 2019 v DDM. Do

turnaje postoupili nejlepší šachisté ze zúčastněných škol, kteří se pod
dozorem šachového mistra Jiřího Hona utkali o pohár místostarosty
města Přelouč. Všem účastníkům turnaje děkujeme za předvedené vý -
kony a věříme, že se budou i nadále věnovat této velmi krásné králov-
ské hře. Přeborníkem škol se pro rok 2019 stal žák Gymnázia a SOŠ Pře -
louč Štěpán Kukla.

Výsledky finálového turnaje
Poř.       Jméno                                                       Škola – třída                                Bodyč.      a příjmení

1.   Štěpán Kukla           Gymnázium a SOŠ, tercie                     8,90

2.   Marek Blažek           Gymnázium a SOŠ, prima                    7,71

3.   Tomáš Machač        Gymnázium a SOŠ, kvarta                   6,81

4.   Eliška Stárková          Gymnázium a SOŠ, tercie                        5,69

5.   Ondřej Bahník          ZŠ Přelouč, Masarykovo nám., 8.B         5,47

6.   Matěj Motyčka         ZŠ Přelouč, Masarykovo nám., 9.B         5,30

7.   Michal Hývl               ZŠ Přelouč, Masarykovo nám., 9.B         5,19

8.   Vojtěch Žďárský       ZŠ Přelouč, Smetanova ul., 4.C               4,66

9.   Lukáš Křemenák       ZŠ Přelouč, Smetanova ul., 8.B                4,40

10.   Le Hoang Nam          ZŠ Přelouč, Smetanova ul., 5.B                4,25

11.   Adrian Netolický      ZŠ Přelouč, Smetanova ul., 5.A               3,94

12.   Pavel Grubr               ZŠ Přelouč, Masarykovo nám., 5.B         3,33

13.   Petr Smetana            ZŠ Přelouč, Smetanova ul., 9.B                3,03

14.   Marek Pižl                  ZŠ Přelouč, Masarykovo nám., 5.A        2,94

15.   Eliška Zmítková        ZŠ Přelouč, Masarykovo nám., 4.B         2,02

16.   Filip Smetana            ZŠ Přelouč, Smetanova ul., 7.B                2,02

Moderní tance
Taneční kroužek pod názvem Infinity Crew se pilně od října 2018

připravoval na tradiční jarní taneční soutěže pod skvělým vedením lek -
torů Natálie Nechvílové a Dominika Dulínka. Děvčata se předvedou ve
vystoupení nazvaném Gang Wars.

Termíny soutěží: 7. 4. Dvůr Králové, 27. 4. Ledeč nad Sázavou, 11. 5.
Čelákovice, 8. 6. Havlíčkův Brod. Držíme palce a přejeme, ať si slečny
užijí nádherné atmosféry tanečních soutěží. 

Práce s přírodními materiály
Kroužek zaměřený na zpracování různých materiálů, výrobu deko-

rativních předmětů. Pod vedením zkušené lektorky Jany Homolové se
slečny schází každou středu v učebně estetiky DDM.
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Úspěch v krajském kole
Zeměpisné olympiády
Dne 20. března se v Pardubicích konalo

kraj ské kolo Zeměpisné olympiády, do které -
ho se po vítězství v okresním kole probojoval
náš žák Petr Křemenák (sekunda). Ve velmi
sil né konkurenci se umístil na krásném šestém
místě se ziskem 88,5 bodů (ze 100 možných).
Od vítěz ství ho pak dělilo pouhých 5,5 bodů,
za což si zaslouží obrovskou gratulaci.

Regionální 
matematická soutěž

V úterý 26. 3. 2019 se uskutečnila na Střed -
 ní škole automobilní v Ústí nad Orlicí regio -
nální matematická soutěž pro žáky středních
odborných škol, středních integrovaných škol
a SOU. Naši školu reprezentovali žáci Michal
Škvrně ze třídy RM1, Tomáš Hampl z RM2,
Josef Kmoch a Jiří Boureanu z RG1. Nejlepší -
ho umístění dosáhl Josef Kmoch, který skon -
čil na 4. místě. Všem účastníkům děkujeme za
re prezentaci školy.

Šachový turnaj
Šachový turnaj, který se konal dne 29. 3.

2019 v Domě dětí a mládeže v Přelouči,

zcela ovládli naši žáci. První místo obsadil
Štěpán Kukla (ter cie), druhé místo Marek
Blažek (pri ma), třetí mís to Tomáš Machač

(kvarta) a čtvrté místo Eliška Stárková
(tercie). Všem šachistům patří velká gratu-
lace! 
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Prožijte s námi 11. května – 11. ročník
akce TANK POWER SHOW a užijte si již
11. super den s celou rodinou!

Brány Areálu TANK POWER v Přelouči
se pro Vás otevřou druhou květnovou so -
botu v 10.00 hodin a přivítáme Vás na již
tradiční TANK POWER SHOW. Tak jak je
zvykem, bude celý den probíhat v lehce
vojenském stylu, ale nejen to! Na co se tedy
můžete těšit? Na den plný zábavy, soutěží,
her, nezapomenutelných zážitků a adrena-
linových překvapení!

Záštitu nad letošní akcí převzali – člen
Ra dy Pardubického kraje René Živný a sta-
rostka města Přelouče Bc. Irena Burešová. 

Připraven je bohatý doprovodný pro-
gram, ve kterém budou k vidění dobové
ukázky Klubu vojenské historie Pardubice,
historická a současná vojenská technika,
RC modely vojenské techniky a offroado-
vých vozů, panelová výstava ČSOL o Par-
dubickém zámečku, ukázky dovedností
Českého červeného kříže či dobrovolných
hasičů. Součástí programu bude samozřej -

mě i největší lákadlo – projížďky v BVP-1.
Dále budete mít možnost vyzkoušet plno
adrenalinových výzev – lanové centrum
s obří houpačkou, řízení sportovních čtyř -
kolek, aquazorbing, projížďky v motoro-
vém člunu, airsoft, akční laserovou stříleč-
ku Battlfield live a mnoho dalšího.

I letos se můžete těšit na účast městské
policie Pardubice, která se zúčastní v za-
stoupení psovodů. Velkou radost máme
i z účasti Jednotky aktivních záloh z 21. zá -
kladny taktického letectva Čáslav, díky
které se během TANK POWER SHOW na
obloze objeví letouny Saab JAS – 39 Gri-
pen. Uvidíte také ukázky dětí z klubu bo-
jových umění Daitó Ryu Pardubice, kteří
předve dou Ju Jitsu fighting a základy par-
kuru. Vyzkoušet můžete také kriminalis -
tic kou daktyloskopii v praxi pod vedením
SPŠCH Pardubice.

Další novinkou bude účast a exhibice
zá vodnice na sportovních čtyřkolkách
Kristýny Vaňkové, která se v roce 2022
zúčastní také Rally Dakar a svou nesku-
tečnou sílu Vám ve své show předvede

strongman Radek Paták, který v tomto
odvětví patří k nejlepším mužům České
Republiky.

Pro děti budou připravené soutěže roz-
dělené do dvou věkových kategorií: 3–
8 let a 9–15 let.

Každý účastník těchto soutěží obdrží
hrací kartu, do které bude sbírat body za
každou splněnou disciplínu a poté si za
svoji snahu vybere odměnu. Soutěž pro
starší kategorii – pod názvem „O pohár
generála Klemeše“ bude navíc zakončena
slavnostním vyhlášením vítězů a první
tři závodníci obdrží pohár a věcné ceny.

Vstupné na akci mají děti do 3 let zdar-
ma, děti od 3 do 15 let za 60 Kč, dospělí
pak 80 Kč. Zdarma je také parkování v rám-
ci akce (parkování je zajištěno v prostorech
firmy CSG, která s areálem sousedí).

Po celý den zde budou pro Vás připra-
veny stánky s občerstvením a i s teplou
kuchyní.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Akce pro děti a dospělé nejen ve vojenském stylu
V roce 2018 výrazně stoupla hodnota finančních prostřed-

ků, vynaložených do nových investic či oprav a údržby stávající -
ho ma jetku. Bylo to především skutečností, že město bylo ne -
býva le úspěšné v získávání dotací, které převýšily vlastní finanční
zdroje. Část velkých rozpracovaných akcí přecházela z roku 2017,
ale jejich převaha byla zahájena v tomto roce, kdy byly také
všechny dokončeny. Velké akce pak doplnily ty menší, ale ne -

méně potřebné, takže se podařilo naplnit takřka veškeré zá -
měry, které jsme si pro o rok 2018 vytýčili. Nejvýznamnější akcí
z celoměstského hlediska bylo dokončení přestupního termi-
nálu veřejné dopravy na Dukelském náměstí a v části Nádraž-
ní ulice. Další velkou akcí, zahájenou v květnu roku 2017, která
začala sloužit svému účelu od začátku měsíce září 2018, byla
pří stavba mateřské školy v ulici Za Fontánou.

Zprávy z radnice – Odbor správy majetku

Přehled nejvýznamnějších vybraných realizovaných akcí v roce 2018
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Klienti našeho Domova hodnotili 
spokojenost s poskytovanými službami 

V závěru loňského roku měli naši klienti
opět možnost vyjádřit se ke službám a k péči,
kterou jim v Domově u fontány poskytujeme.
Průzkum spokojenosti realizujeme u klientů
2x ročně. Jednou z forem je řízený rozhovor,
který provádí zejména sociální pracovnice,
či jiný zaměstnanec, ke kterému má klient dů-

věru, a druhou je forma dotazníků, kterou vy-
plňují klienti, především s rodinnými pří sluš -
ní ky, aby chom objektivněji ověřili, zda se klien-
tům u nás dobře žije. Každoroční průzkum
samo zřej mě není jedinou možností, kdy mo-
hou klien ti vyjádřit svůj názor. Ten nám mo-
hou sdělit kdykoli během roku, ať už při in-
dividuálních či skupinových setkáních, nebo
formou schránek důvěry, kterých je po zaří-
zení rozmístěno hned několik.

Letos se do hodnocení spokojenosti zapoji -
lo 42 % klientů. Jsme rádi, že možnosti vyjádřit
se využili také klienti, kteří v našem Domově
žijí krátce (méně než jeden rok), protože právě
oni nám mohou odhalit slabá místa, která my
zaměstnanci ani klienti, kteří u nás žijí delší
čas, nevnímáme tak intenzivně. Velmi nás pro -
to těší, že výsledky hodnocení dopadly opět
velice dobře. 

Všichni klienti, kteří se dotazníkového prů -
zkumu zúčastnili, potvrdili, že náš Domov na-
plnil jejich očekávání a 97 % ze všech dotazova -
ných by náš Domov doporučili svým známým.

S chováním pečovatelů a zdravotních ses -
ter je spokojeno 95 % klientů, kteří především
oceňují pomoc s oblékáním, koupáním, dále
doprovody při procházkách a komunikaci s ro-
dinou. Všichni dotazovaní jsou také spokojeni
se zdravotní péčí, kterou pro ně v Domově za -
jišťujeme. Jistě k tomu přispívá i skutečnost, že
má náš Domov své vlastní zdravotní oddělení
včetně ordinace praktické lékařky, která doká -
že pružně reagovat na potřeby našich obyvatel. 

V Domově u fontány také velmi dbáme na
to, aby zaměstnanci přistupovali k našim klien -

tům s úctou a s respektem. Proto jsme se v rám -
ci dotazníkového šetření klientů dotazovali
například na to, zda naši zaměstnanci klepají
na dveře před vstupem na pokoj, zda je zdraví,
vhodně oslovují nebo zda při poskytování
pé če respektují jejich intimitu. Také s těmito
aspekty chování jsou naši klienti spokojeni. 

Možná se ptáte, zda jsme v rámci průzku-
mu získali i nějaké podněty ke zlepšení. Určitě

ano a jsme za to velmi rádi. Klienti by napří-
klad uvítali širší možnosti rehabilitace. My sa-
mi si již dlouho uvědomujeme, že stávající po-
čet pracovníků, kteří pomáhají našim klientům
zlepšit či udržet kvalitu pohybu, není dosta-
čující. Pokusíme se také ve spolupráci s blíz-
kými našich klientů a dobrovolníků vyslyšet
přání našich obyvatel a umožnit jim častější
procházky a výlety, a určitě budeme i nadále

dbát na slušné a empatické chování našich pra-
covníků, které je nezbytnou podmínkou k to-
mu, aby se u nás klienti cítili spokojeně a šťastně. 

Na úplný závěr si dovolíme sdílet zpětnou
vazbu, kterou v dotazníku vyjádřila dcera jedné
z našich klientek:

„Maminka se po psychické stránce velmi zlep-
šila, je komunikativní, směje se, mám pocit, že se
tu cítí dobře a v bezpečí.“

V této jediné větě se skrývá vše, o co se
u nás v Domově všichni snažíme. S ohledem
na naši cílovou skupinu to není snadný cíl, ale
pokud dobře funguje spolupráce s rodinou, je
velmi reálné a pravděpodobné, že u nás naši
klienti prožijí poklidné a spokojené stáří a ani
na sklonku svého života se nebudou cítit zby-
teční a opuštění.

Domov u fontány
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Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo soutěž Pečující roku, jejímž cílem je
ocenit neformální rodinné pečující. Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích. Nominovaným
může být kdokoliv z široké veřejnosti. Přihlášky mohou soutěžící posílat do 26. 4. 2019, kdy se
nominace uzavřou. Vítězům pak předá ocenění ministryně Jana Maláčová na Fóru rodinné
politiky 15. 5. v Brně.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí:
„Pokud by se o něčem v Česku mělo začít mnohem víc mluvit, je to neformální péče o seniory,

zdravotně postižené členy rodiny a dlouhodobě nemocné. Více než 400 000 lidí, převážně žen, pečují
o své blízké v průměru 37 hodin týdně, což je v podstatě další plný úvazek. MPSV se jim snaží v té -
to složité životní situaci ulehčit alespoň finanční podporou. Za velký úspěch považuji například
fakt, že se nám podařilo navýšit příspěvek na péči ve třetím a čtvrtém stupni. Lidem, kteří obětavě
pečují o své blízké, bych chtěla moc poděkovat. I proto jsme připravili toto ocenění.“

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

Zpracoval: M. Manžel
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ZAHÁJENÍ PROVOZU
„NZDM JAKUB KLUB 18“

Od 2. 5. 2019 zahajujeme rozšířený provoz Jakub klubu pro mládež
ve věku 15–18 let. V nové klubovně jsme vytvořili příjemné prostředí

díky dotaci z fondů EU. Služba bude zajišťovat podporu mladým, kteří
budou po skončení základní školní docházky potřebovat pomoc při
kontaktu s institucemi, se zvládnutím dalšího vzdělávání, hledáním
pracovního uplatnění apod. Kapacita je 5 osob. 

Provozní doba je pondělí 14–17, středa 8–10, 14–17 a čtvrtek 14–17.
Služba je poskytována zdarma. Po dobu 3 let je provoz služby financo-
ván z operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy MAS Železno-
horský region, z.s. MAS ŽR OPZ – Sociální služby – II. reg. č. CZ.03.2.65/
/0.0/0.0/19_047/0009788. Děkujeme! 

KVĚTEN V JAKUB KLUBU
Duben v Jakub klubu byl ve znamení Velikonoc. S dětmi jsme zdo-

bili vyfukovaná vajíčka pomocí laku a také foukacích fix. Z vlny a pa-
píru jsme vyráběli kuřátka a zajíčky. Společně jsme hovořili o tradicích
spojených s jarními svátky. Děti si v klubu udělali tradiční vajíčkovou
pomazánku, která jim moc chutnala. 

Na Zelený čtvrtek jsme s dětmi vyrazili na výlet do hřebčína v Kladru-
bech nad Labem. Tam jsme si vyslechli zajímavé povídání o kladrubských
koních, prohlédli si stáje. Zážitkem pro děti bylo vidět koně z blízka a vy-
šly také na rozhlednu do výšky 17 m, kde jsme měli celé Kladruby jako
na dlani. Prohlédli jsme si i malá hříbátka na pastvinách. Dále jsme za-
vítali do jedné z nejstarších barokních roubenek v kraji – lesovny. V ní
je umístěný simulátor jízdy v kočáře. Děti dostaly na oči brýle pro vir-
tuální realitu a vydaly se na projížďku krajinou Kladrubského Polabí.
Pro děti skvělá zábava. Výlet jsme zakončili sladkou odměnou. 

Téma preventivního programu byl zaměřený na životní prostředí.
Aktivity jsme zaměřili na správné třídění odpadu a na proces, jak třídění
probíhá. Na toto téma si děti zahrály hru, kdy jejich úkolem bylo najít po
klubu kartičky s odpadky a poté je musely „vhodit“ do správné popelnice. 

V dubnu vrcholily přípravy na otevření nového klubu. Slavnostní
otevření proběhlo 29. dubna a samotná činnost bude zahájena 2. května.
Mládež ve věku 15 – 18 let pak bude mít tři dny v týdnu možnost trávit
čas v tomto zařízení a učit se různým dovednostem, rozvíjet své silné
stránky. Mládež má tak možnost smysluplně trávit volný čas, řešit svou
nepříznivou sociální situaci a připravovat se na budoucí život. Osobním
přístupem a motivací jim pomáháme nalézt smysl života. Jakub klub
18 je tu! ☺

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
PŘELOUČ

Během dubna přijela první pracovnice Krajského úřadu v Pardu-
bicích jako dobrovolnice do Domova u fontány v rámci tzv. „firemního
dobrovolnictví“. Jedná se o možnost zaměstnanců strávit jeden den bě-
hem roku jako dobrovolník v některém Dobrovolnickém centrum a to
od 1. 1. 2019. Měli jsme tu čest, že první pracovnice si vybrala právě
naše DC a práci v DUF. Po 8 hodinách dobrovolnické práci u obyvatel
domova odcházela velmi spokojená, kladně hodnotila nejen péči ale
i moderní a příjemné prostředí v zařízení. Věříme, že její zkušenost bude
motivací pro další zájemce.

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka
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Milá Matka 
ustavičnej pomoci

Milí spolu ob -
ča né, sestry a bra -
tři, je zde máj, lás -
ky čas, a měsíc kdy
oslavíme patro-
na hasičů Floriá -
na, ukončení vál-
ky a svátek matek
či Jana Nemucké-
ho... V Čechách se

na konci dubna slaví, nebo „pálí čarodejni-
ce“, a kupodivu i starozákonní kniha Exo-
dus 22,17 píše „Čarodejnici nenech naživu“.
V takzvaném kodexu svatosti se v 22 ka -
pitole nachází silný výraz, „nenechat na-
živu“ v kontextu požadavku svatosti pro
Boží vyvolený lid. Lidé smlouvy se mají do-
tazovat Boha, ne čarodějnic, věštců, ho-
roskopů, karet. Jako tehdy, tak i dnes; jsou
někteří lidé ochotni se držet víry v Boha, ne-
bo svého rozumu, a mnozí další různých
po věr. Jako je nutné odstraňovat odpad,
uklízet, umýt, jak je to všude potřeba, má
to smysl v duchovní rovině také. Jenom je
třeba dobře rozlišovat mezi dobrem a zlem,
proto potřebujeme „Boží dary k rozlišová-
ní“ a moudré proroky. V dnešní době tento
úkol plní někdy novináři, kteří poukazují
na korupci, podvody a mnohdy již zaplatili
pronásledováním. Květen – měsíc matek
nám chce připomenout „povinnou“ úctu
k matce. Kniha Exodus 20,12 v desateru
přikazuje úctu k rodičům, tedy i k matce
se zaslíbením: „Cti svého otce i matku, ať
jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Ho -
spo din, tvůj Bůh“. Věřím, že stále existuje
dost těch rodičů, kteří zodpovědně plní své
úkoly v rodině, vůči společnosti a i v církvi.
To že existují problémy, víme všichni; snaž -
me se je s pomocí Boží i Panny Marie plnit.
Přeji požehnaný květen a díky všem matkám.

Pater Lubomír Pilka.

Velikonoce 
jsou nedůležitější svátky

Letošní doba velikonoční byla již tradičně
završena „Triduem“, tedy zeleným čtvr tkem,
kdy si připomínáme poslední večeři – prv -
ní mši svatou a svátost kněžství, mytí nohou
učedníkům; Velkým Pátkem – dnem kdy
Kristus za naše hříchy zemřel na kříži, za

naši spásu. Na bí-
lou sobotu Kristus
odpočívá v hrobě,
a Velikonoční Ne -
 dělí, kdy slavíme
ve  likonoce – vzkří -
 šení na třetí den –
dar nového živo-
ta v Kristu a s ním.
Dí ky zpívání chrá -
mového sboru Ad
Li bitum získaly ty-
to dny slavnostní
ráz. Předtím pro-
běhla na faře i du -

chovní obnova se saleziánským knězem
Vojtěchem Glogarem za Pardubic. Má dal-
ší dva bratry a jednoho bratránka kněžími!

Pěkné bylo i setkání mládeže Pardubické-
ho vikariátu začátkem měsíce v Přelouči za
pomoci i mládeže a saleziánú z Pardubic.
Krátké video se pak promítalo i na celo-

diecézním setkání mládeže v Hradci Králo-
vé 13. dubna 2019 s biskupem Janem. Pří-
prava na Velikonoce přinesla do našich řadů
i smutek ze zneužívání některých kněží, a ty -
to skandály zasáhly každého z nás, a bisku -
pové nařídili i týden pokání a modliteb.
Dal ším smutkem nás zasáhly zprávy ze Srí
Lanky, útoků na katolické kostely a další ne -
vinné lidi. Utrpení Krista mělo a má smysl
pro utrpení dnešního světa, můžeme se
k němu utíkat ve svých zármutcích, ale i být
potěšeni a uzdraveni. Radost ale i bolest
je součástí našeho života. A vzkříšený Kris -
tus učeníkům říká: „Nebojte se“! 
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘELOUČ
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Přeloučští ministranti 
s křížem –

HK setkání mládeže

Boží hrob – sv. Jakub

Fara – postní obnova, P. Vojtech Glogar

Vlikonoční vigilie – 
sobota večer 20:00 přede kostelem

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

Pro naše nové dobrovolníky připravujeme Kurz komunikace
a základů psychologie, který proběhne v sobotu 11. 5. 2019
v Ja kub klubu. Zveme další zájemce o dobrovolnickou činnost.
Kurz je zdarma, díky finanční podpoře Pardubického kraje a Mi -
nister stva vnitra. V případě zájmu se ozvěte na tel. č. 731 402 371. 
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Zvonička je malá zvonice nebo také zdrobnělé
označení zvonice. Málokdo ví, že obecní zvoničky
vznikly především díky Marii Terezii, která vydala
21. srpna 1751 tzv. ohňový patent. Patent byl
24. led na 1787 Josefem II. zpřísněn, protože císař
zjistil, že vrchnost k realizaci ohňového patentu
přistupuje velmi ledabyle. Tato ledabylost nebo ta -
ké liknavost byla pravděpodobně důvodem, proč
zvoničky mají velmi variabilní výstavbu a rozmě-
ry – liší se i krajově a dobově, ale také podle ma-
jetkových možností vrchnosti. Na vesnicích proto
můžeme vidět zvoničky jednoduché, honosné, dře -
věné, zděné a samozřejmě i všelijak zdobené. Zdě-
nou zvoničku můžeme vidět i v Kojicích.

Tato nenápadná zvonice se nachází v Koji-
cích nedaleko domu čp. 182 na stavební parcele
č. 126. Vystavěna byla roku 1935 díky Nábožen-
ské obci Církve československé husitské v Kolíně,
kam tehdy obec Kojice administrativně spadala.

Slavnostně byla dokončena 28. září 1935, na její
stavbu přispěli i příslušníci Církve českobratrské
evangelické a zvon zakoupil Čeněk Březina starší.
Slavnost provázelo pěkné počasí, sešlo se mno-
ho lidí a řeč měl i biskup Kordule. V kojické kro-
nice je označována jako Husova zvonička. V roce
1950 byla obec Kojice připojena k Náboženské
obci Církve československé husitské v Přelouči
a zvonička pak byla několik desetiletí v jejím ma -
jetku. Nyní patří obci Kojice (datum změny ma-
jitele se nepovedlo dohledat), nemá číslo popisné
a je to dle katastru objekt občanské vybavenosti.
Jedná se o jednoduchou zděnou funkcionalis-
tickou stavbu s vchodem na severovýchod, je zdo-
bena kalichem, písmeny „CČS“ a letopočtem
1935 v mozaice na schodu.

V našem seriálu vás ještě určitě upozorníme
na další zvoničky v regionu Přeloučska a zmíníme
se i o jejich dalším významu. Text+foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Zprávy z Klasu
Přestože poslední březnové úterý foukal stu-

dený vítr, vypravili jsme se na první výlet do ne-
dalekého okolí. Vlakem jsme zamířili do Kolína.
Pro tuto návštěvu jsme požádali IC v Kolíně o pro -
hlídku města. Začínali jsme v Synagoze, pokra-
čovali na židovský hřbitov, naše průvodkyně nás
vedla poté k místnímu zámku, v němž sídlí část
kanceláří městského úřadu. Pod radnicí na hlav-
ním náměstí jsme sešli do sklepních prostorů s la-
pidáriem. Naši prohlídku jsme ukončili na ná-
městí s krásnou renesanční radnicí. Poté už sami
jsme pokračovali buď do muzea na náměstí ne-
bo většinou do dalšího proti katedrále. 

Kolín už byl naším cílem podruhé, ale tehdy
jsme zhlédli katedrálu a Kmochův ostrov. Škoda,
že mladá průvodkyně nenabídla více informací.

9. dubna se konečně napotřetí podařilo setká -
ní s Mgr. Ilonou Nápravníkovou, která se zabývá

využitím bylin pro zdraví. Seznámila nás s proce-
sem, jak byliny na člověka působí, jak připravo-
vat maceráty, čaje i odvary. Macerát je totéž co
výluh. Dověděli jsme se, jakých chyb se běžně
dopouštíme. Samozřejmě nás paní magistra se-
známila i s těmi běžně dostupnými i těmi, které
u nás nerostou. Téměř dvouhodinová přednáška
všech ny zaujala, bylo mnoho dotazů i vyčerpá-
vajících od povědí. Paní Nápravníková je vtipná,
milá a ví velmi mnoho o působení bylin. Dostali
jsme kontakt na její ordinaci. Vždy je nutné osob -
 ní setkání. 

Další dvě schůzky nás čeká návštěva Chrudi-
mi opět s průvodcem. Bude to taktéž druhé se-
tkání s tímto městem. První květnovou schůzku
tradiční věnujeme burze výpěstků během nefor-
málního posezení u Kubátů na zahradě.

Kubátovi
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Světlušky uspořádaly akci pro rodiče
Světlundy si 30. března připravily program a jídlo pro rodiče, které

čekalo například poznávání turistických značek, rostlin, zvířat, luštění
šifer nebo odpovídání na záludné otázky v Az-kvízu. Holky s malou po -
mocí zvládly nakoupit všechny potřebné suroviny, upéct bábovku, mi -
ni pizzy, uvařit si oběd a puding, nachystat si všechny hry, naučit se ta -
neček, rodičům uvařit kávu, čaj a celou akci si odřídit! Klobouk dolů! 

Hana Chalupová

Svojsíkův závod
Skautky a skauti se o prvním dubnovém víkendu zúčastnili Svojsíkova

závodu v Pardubicích. Svojsíkův závod je akce, na které mohou družiny
porovnat své dovednosti a schopnosti s ostatními. Letos si celkem čtyři
soutěžní družiny z Přelouče mohly vyzkoušet práci v týmu, schopnost

řešit krizovou situaci, postavit bivak, ošetřit raněné při simulované ne-
hodě, prokázat své znalosti o historii a mnoho dalšího. I když jsme se ne-
umístili na žádné z předních pozic, naše družiny dobře reprezentovaly
nejen skauty z Přelouče. Pro rádce bude závod i zpětná vazba od po-
řadatelů určitě inspirací do další činnosti.                     Martin Pittner

Výjezd aktivních členů střediska
Jednou ročně Vedení a aktivní členové střediska vyrazí na společnou

víkendovku, které tak nějak říkáme „za odměnu“. Cílem totiž je, aby si

jednou sami užili program, který pro ně někdo připraví. Vyrazili jsme
v pátek do krásné základny v Nebeské Rybné v Orlických horách, kte-
rou nám zapůjčilo Sdružení turistických a tábornických oddílů. Nos-
nými body víkendu jsou pohoda, dobré jídlo a taky trochu práce pro
stře disko. Během víkendu jsme si zahráli několik her, dobře se najedli
do mácích buchet a večer se ohřáli u grilu. Zvládli jsme také probrat
uplynulý střediskový rok a naplánovali rok následující. Naši rádci se i krát -
ce zapojili do akce „Ukliďme Česko“ a vyčistili od odpadků potůček,
který protékal v blízkosti základny.                                   Petr Kalousek

Kocourkovské vandrování 
V sobotu 13. 4. 2019 se uskutečnil 2. ročník turistického pochodu

Kocourkovské vandrování. Start všech tras byl tentokrát na železniční
zastávce v Opočínku. Všechny trasy vedly kolem studánky a kapličky na
Kokešově a turisté také mohli obdivovat jarní rozkvetlou přírodu v PP
Meandry Struhy. Kratší trasy poté pokračovaly do Přelouče, na delších
mohli účastníci navštívit například zámek v Cholticích, tvrz ve Svojši-
cích nebo Brložskou rokli. Navzdory nepříznivé předpovědi bylo nako-
nec počasí více než uspokojivé – bylo chladněji, ale občas vykouklo
i sluníčko a za celý den neukápla ani kapka deště! Na pochod k nám
dorazilo 118 turistů, což je krásné číslo! Nejvíce jich šlapalo na kratších
trasách – konkrétně 61 na trase 12 km a 43 na trase 17 km. Kromě mno -
ha účastníků z Přelouče, Pardubic a okolních obcí k nám dorazili i turisté
z okolních krajů. Přijeli k nám například účastníci z Brna, Prahy, Harra-
chova, Světlé nad Sázavou, Golčova Jeníkova, Dvora Králové nad Labem
a dalších vzdálenějších měst! Akci tedy můžeme pokládat za vydařenou
a budeme se na Vás těšit příští rok, tentokrát na trasách po Bohdaneč-
sku. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhali při samotné
realizaci pochodu a také hypermarketu TESCO Přelouč za poskytnutí
odměn pro účastníky.                                                             Luboš Ďatko
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JAVERO, s. r. o.
T : +420 606 620 300
E :  roman.ondracek@javero.cz
W: www.javero.cz

Koupíme lesy
a lesní pozemky
na Přeloučsku.

Drobné kamenné památky Přeloučska. Zvonička v Kojicích
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AMV Přelouč na prahu nové sezony
Zimu máme konečně za sebou a čeká nás další v pořadí již 12. sezo-

na. Tu jsme prakticky zahájili již v lednu, kdy se vždy koná valná hromada
klubů ČKHV, kam spadá i náš spolek. Zde se vždy dozvíme novinky, kte -
ré pro nás nachystali naši představitelé. Letošní změny se týkají hlavně
změn při testování historických vozidel a jejich osvobození od nesmysl-
ného měření emisí. Ale tak jako vždy, když něco vymyslí, stejně to má
svá úskalí a vše funguje úplně jinak, než by mělo. Proto bude nutné, aby
se co nejdříve vše vyřešilo a nevznikaly zbytečné problémy. Rychle ale
přišel březen a to pravidelně jezdíme i s rodinnými příslušníky na zájezd
do nějakého muzea. Letos padla volba na Střední Čechy a to konkrétně

Pavlíkov u Rakovníka a zámek Lány. A tak jsme v sobotu 30. 3. ráno
vy jeli směr Praha. Po příjemné jízdě autobusem autoškoly Peml jsme
za 2,5 hod. vystupovali v Pavlíkově před muzeem zvaným Splněný
sen pana Šarlingera. Zde je sbírka motocyklů, kterou by mohl zá-
vidět mnohý vyhlášený výrobce. Asi 80 strojů z let 1900–1930.
K tomu spousta různých motoristických relikvií, které k výstavě
patří. A aby toho nebylo málo tak v jedné místnosti kompletní
sbírka mopedů, které kdy sjely z výrobní linky. A k ní mnoho ná-
hradních dílů v originálním balení tak, jak se prodávaly v moto-
techně. No prostě jejich výroba byla přímo v Rakovníku. Díky pa-
ne Šarlingere za nádherný zážitek. Po prohlídce jsme ještě chvíli
s majitelem podebatovali, ale čas nás nutil se přesunout do 25 km
vzdálených Lánů. Po příjezdu do Lán jsme se rozdělili na 2 skupiny.
První šla na domluvený oběd a druhá na prohlídku zámeckého

parku. Zde nás ale zkla-
mali, protože byl pro ve-
řejnost uzavřen. Navští-
vili jsme tedy místo toho
nedaleké muzeum T.G.M.
Po obědě i druhé skupi-
ny vedla naše cesta do
druhého muzea. Tento-
krát to je sbírka historic-
kých sportovních auto-
mobilů manželů Trajbol-
dových. Nachází se zde
asi 60 závodních auto-
mobilů z druhé polovi-

ny minulého století. Formule i zavřená auta. A všemu vévodí Tatra
monopost Luďka Munzara, se kterou vyjel několik vítězných závodů
historických vozidel. Pro milovníky motorismu pastva pro oči. Po pro-
hlídce a krátké debatě jsme nasedli do autobusu a plni krásných zá-
žitků vyjeli směr Přelouč. A nyní nás již čeká první ostrá vyjížďka. Před
ní 13. 4. pravidelné přetestování vozidel a 27.4. se vyjelo směr Kutná
Hora a zámek Kačina. Je to již 8. ročník vzpomínkové jízdy Josefa Jozífa.
Na programu byla prohlídka chrámu sv. Barbory a expozice zámku.
Po společném obědě se potom každý rozjel dle vlastní úvahy k do-
movu. Všem akcím přejeme dobré počasí a jak říkají veteránisté „Ať
nás přežíjí“!                                              

Za AMV Přelouč Josef Havrda
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Akce JEHLA znovu pomohla
očistit česká města

Městská policie Přelouč se letos již po-
třetí přidala k celostátní akci Jehla.

Do 5. ročníku celostátní akce JEHLA, kte -
rou vyhlašuje Pražská městská policie, se za-
pojilo 35 městských a obecních policií. Stráž -
níci očistili svá města od 850 kusů použitých
jehel a stříkaček. 

Přes 480 strážníků a asistentů prevence kri-
minality se ve 35 městech zaměřilo na dětská
hřiště a pískoviště, nepřehledná a málo frekven-
tovaná místa, parky a odpočinkové zóny a další
vytipovaná místa. Přestože sběr infekčního ma -
teriálu po narkomanech je součástí jejich kaž-
dodenní práce, velký smysl mají i tato cílená
opatření. 

I když se množství nalezeného infekčního
odpadu každoročně snižuje, riziko onemocně-
ní stále trvá. Odstraňováním jehel předcházejí
strážníci nebezpečí, kterému jsou vystaveny
hlavně děti, ale bezpochyby také kočky a psi.
Akce JEHLA navíc zvyšuje povědomí obyvatel
o správném chování při nálezu tohoto odpadu.
Hledání jehel a stříkaček má ještě další důležitý
význam. Údaje o lokalitách s vysokým nálezem

aplikačních pomůcek narkomanů pomáhají při
vyšetřování drogové kriminality. 

Letošní spojenci: Brno, České Budějovice,
Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec
Králové, Cheb, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná,
Kladno, Kroměříž, Liberec, Mariánské Lázně,
Mladá Boleslav, Náchod, Nejdek, Olomouc,
Opava, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Plzeň, Pra-
ha, Prostějov, Přelouč, Přerov, Rakovník, Rota-
va, Tábor, Teplice, Trmice, Trutnov, Ústí nad La-
bem, Zlín.

A důležitá připomínka na závěr: Pokud po-
užitou jehlu naleznete, rozhodně není vhodné
ji zvedat nebo s ní jakkoliv manipulovat. Pro -
střednictvím tísňové linky 156 přivolejte měst -
skou policii. Strážníci jsou vybaveni ochranný-
mi pomůckami a speciálními boxy na infekční
odpad. Zajistí jeho odborný sběr i následnou
likvidaci.

Více informací na stránkách Města Přelouč
(Městská policie informuje).

Pravidla 
silničního provozu 14

Po změně zákona o pozemních komunika-
cích bylo rozšířeno tzv. obecné užívání dálnic,
silnic nebo místních komunikací. Při splnění
podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost
silničního provozu a ochranu stavu pozemní
komunikace lze na určených (uvedených) ko-
munikacích užít vozidlo, jehož výška, hmotnost
nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny
náprav, kola nebo skupiny kol překračuje hod-
noty stanovené zákonem o silničním provozu,
jde-li o vnitrostátní silniční dopravu, nebo po-
kud výška, šířka, hmotnost nebo rozložení hmot -
nosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo sku-
piny kol vozidla překračuje hodnoty stanovené
zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitro -
státní přepravu dřeva, o využití pracovních stro-
jů samojízdných pro zemědělské práce nebo
pro opravy nebo údržbu pozemních komuni-
kací. Které uvedené komunikace to budou, určí
Ministerstvo dopravy ČR pro období, jež nepře -
sáhne 5 let. V praxi to bude znamenat to, že
pokud řidič naplánuje jízdu netypickým vozid -
lem tak, že použije určené komunikace a ne-
překročí podmínky stanovené ministerstvem
dopravy, nepotřebuje už povolení tzv. zvlášt ní -
ho užívání.
                             Ing. Martin Moravec, Ph.D., 
                            dopravní specialista 
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V domově se též volilo a volí – významné volby byly např. v roce
1971 a 1976. Roku 1972 v domově proběhl geriatrický výzkum, kteří
vedli lékaři z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Obyvatelé byli
také vedeni ke zdravému pohybu a cvičení. V roce 1972 se tak v do -
mově konala tzv. olympiáda (pravidelná několikaminutová ranní
cvičení), vítězové byli vyhlášeni na Silvestra a dostali čokoládové
medaile. Ne vše však bylo na životě v domově veselé – čas od času
přišly velké epidemie chřipky, které zvýšily úmrtnost. Např. roku
1976 onemocnělo 131 obyvatel a zemřelo jich 30, včetně paní Fran-
tišky Novotné, která by brzy oslavila sto let. Koncem května 1974
odešel ředitel Vašíček do důchodu, od srpna jej nahradil Václav
Endrych (další ředitele již kronika nezmiňuje). Jen pro zajímavost
uvádíme, že rozpočet na rok 1975 činil 3 642 000 Kčs. Na konci roku
1976 měl domov 72 zaměstnanců.

Společenský život v domově byl a je bohatý. Konaly a konají se
různé přednášky, koncerty, besedy, lidové zábavy atd. Převážně v jí-
delně, což je největší místnost domova. Tyto akce rády pořádaly i ře -
holní sestry. V domově koncertovali místní i přespolní umělci a žáci
základních a mateřských škol – např. sbor Foerster, Taneční orchestr
KK ROH Přelouč či vojenská hudba z Prahy. Velké byly oslavy třiceti
let od konce druhé světové války, zpíval sbor Pernštýn a Ludmila
z Pardubic, konal se též klavírní koncert. Dále se pravidelně slavilo
např. výročí VŘSR. Zaměstnanci i někteří obyvatelé se aktivně účast -
nili májových průvodů. Samozřejmě se připomínala výročí ústavu.
Obyvatelé po dosažení padesáti let dostávali při kulatých či polo-
kulatinách dárkové balíčky, od osmdesáti let již každý rok. Hrálo se
jim i v rozhlase.

Pravidelně se opakovaly všechny významné svátky v roce – Štědro -
večerní slavnost, Silvestr (zde často hrávala hudba E. Pechmana), MDŽ,
Svátek práce, oblíbený Babský bál (kde se obyvatelé a zaměstnanci
převlékali za masky, např. na bále v roce 1974 bylo 250 osob a hrála
Lesanka). Dále Mikulášská zábava, Mezinárodní den starých lidí,
Mezinárodní den ženy, posvícenská taneční či pomlázková zábava.
Pro místní stařenky byly již od 70. let k disposici salony krásy. Ko-
naly se také přednášky (historické, cestopisné, později i odborné pro
personál). Svého času dokonce v domově recitovali herci z Výcho-
dočeského divadla v Pardubicích. V jídelně se také pouštěly pravi-
delně filmy – krátké i celovečerní. Byla zde promítačská kabina, plát-
no, gong i ozvučení. Např. roku 1965 to bylo 27 představení, počet pak
stoupal. V roce 1975 na filmy chodilo až 140 obyvatel domova.

Dříve se také velmi často konaly vlastivědné výlety obyvatel i za -
městnanců. Poprvé jeli obyvatelé na výlet 3. srpna 1965, symbolicky
do Babiččina údolí. Při nich navštěvovali jiné domovy důchodců.
Zaměstnanci měli první zájezd 29. října 1965 – do ústavů v Hradci
Králové a Chotělicích. Výlety často mířily do východních Čech, Prahy
a dalších částí republiky. Na zájezdy jezdili zaměstnanci i s dětmi a sa -
mostatně někdy i řádové sestry (např. do NDR). Též se konaly sedmi
až čtrnáctidenní společné rekreace zaměstnanců a obyvatel (Pří-
chovice v Jizerských horách). Týkalo se to ale jen těch klientů, kteří
v domově aktivně pomáhali. Zajímavým nápadem byla okružní
jízda Přeloučí autobusem pro obyvatele v roce 1976, svezly se dva
plné autobusy, v každém z nich bylo 42 lidí. Sestra Hyacinta vedla
od 1968 pěvecký kroužek, měl 25 členů. Zábavou pro obyvatele by-
lo také sledování televize a poslech rádia – v roce 1973 bylo v celém
domově šest černobílých televizorů. O tři roky později přibyl do-
konce i jeden barevný televizor.

Použitá literatura a prameny:
Archiv Domova u fontány, Kronika Ústavu sociální péče Domova důchod-

ců [v] Přelouči, Díl I.
Archiv Domova u fontány, Fotoalbum Ústav social. péče Domov důchod-

ců-Přelouč, I. díl, 1964–1974
Archiv Domova u fontány, Pamětní kniha Ústav sociální péče Přelouč

Domov důchodců, 1964–1986
Vzpomínky paní Venduly Lackové ze Břehů
Fotografie pochází z archivu Domova u fontány, všechny jsou ze 60.–70. let

20. stol.
                                                Mgr. Matěj Pešta, 
                                               správce muzejních sbírek, KICMP
                                               +420 731 697 085, muzeum@kicmp.cz
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Život v domově v letech 1964–1989
V tomto článku čtenáře seznámíme se zajímavostmi ze života

přeloučského domova důchodců zhruba do konce 80. let 20. sto-
letí, resp. do roku 1977, kdy končí zápisy v jeho kronice. Přeloučský
domov důchodců (původní název byl Ústav sociální péče Domov
důchodců Přelouč) se stal po otevření v březnu 1964 místem, kte-
rým se město chlubilo. Často do něj zavítaly návštěvy z celé republi -
ky, ale i zahraničí, které obdivovaly výstavnost objektu a vzornou
péči o obyvatele, kteří se v něm cítili jako v druhém domově. Pře-
vážně šlo o delegace z jiných domovů důchodců a dalších zařízení
zabývajících se sociální péčí, samozřejmě to byli i příbuzní obyvatel.
Na přelomu 60. a 70. let to byly návštěvy též ze západní Evropy i vzdá -
lenějších oblastí. V roce 1965 tak přijeli družstevníci ze slovenského
města Galanta, delegace ze Sovětského svazu v čele s plukovníkem
a válečným hrdinou Sibirkinem, z Afriky přijel p. Jaroslav Smotlach,
zeť obyvatelky paní Kučerové s manželkou z města Rabat v Maroku
(ten již na Vánoce 1964 poslal jako dar domovu 60 kg pomerančů),
z ruské Kazaně přijeli Danielovi-Alexandrovi, pozůstalí po hrdin-
ném sovětském partyzánovi, návštěva z Belgie a Češka Marie Šu-
leková žijící na Floridě. V roce 1966 do domova dorazila návštěva
z Polska a pak hned tři italské delegace krátce po sobě – z města
Rosignano (s kterou přijel i univerzitní profesor Pietro Rotelli), dále
zástupci odborů a jednou z Livorna (p. Lupichini Emilio). Následo-
vala např. návštěva z Jugoslávie.

V letech 1967–1968 nepřijela zřejmě žádná zvláštní návštěva, je
však třeba zmínit delegaci z Holic, která své občany žijící v přelouč-
ském domově často navštěvovala (někdy přivezla i celé kulturní
programy). V roce 1969 přijel Mohamed Kamal-Haydyness, ředitel
dětského sociálního ústavu v Káhiře, Josef Lutský z chotí z Kalifornie,
bývalí partyzáni ze slovenského města Sereď a nakonec i hosté z Ně -
žína na Ukrajině. Roku 1970 dorazila opravdu významná návštěva –
generální představená řádu Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vin -
centa sestra Chiron z Paříže. Dále přijeli např. manželé Cukrmanovi
z New Yorku. V 70. letech již zahraniční návštěvy téměř přestaly. Jen
v roce 1972 víme o studentovi z Itálie a dvou Češkách z Vídně. Jed-
ním z posledních roků, kdy do přeloučského domova dorazily podle
kroniky zajímavé zahraniční návštěvy byl rok 1974 (např. paní Hen-
nemanová z Chicaga či SSSR). Roku 1976 dorazilo asi 50 členů praž-
ského Klubu rodáků a přátel města Přelouče, také se toho roku ko-
nalo velké setkání příbuzných, obyvatel a přátel domova.

Vraťme se však k běžnému životu v domově. Po otevření v březnu
1964 v něm žilo nejprve jen 111 obyvatel, do konce roku se ale po-
vedla obsadit plná kapacita (314 lůžek). Mezi prvními obyvateli
byli senioři ze zrušeného domova v Rábech u Pardubic. Žili zde z po -
čátku občané nejen v důchodovém věku, ale i ti mladší se zdravot -
ním či mentálním postižením. V době otevření tak bylo nejstarší
obyvatelce 90 let a nejmladší teprve 30 let. Někdy obyvatelé na-
stupovali z hrozných sociálních podmínek, sociální pracovníci je
objížděli a vytipovávali. Obyvatelé domova byli dříve o něco mladší
a hlavně nepoměrně zdravější, než je tomu dnes. Zapojovali se tak
často do běžných činností a vlastně se tak „léčili prací“ (muži po-
máhali v dílně, ženy v kuchyni apod.). Později pracovali také ve
skleníku. Obyvatelé si volili své zástupce pro jednání s vedením, od
počátku se také konala valná shromáždění obyvatel, kde se řešily
aktuální záležitosti a problémy. Dále v domově před rokem 1989
fungovala kulturní komise, závodní organizace KSČ a závodní vý-
bor ROH. V prosinci 1964 se konala první prodejní výstavka ruč-

ních prací obyvatel, měla velký úspěch, proto se pak pravidelně
konaly výstavky i nadále. Např. v roce 1968 výstavu navštívilo více
jak 1000 lidí! Čas od času se v domově konaly i svatby obyvatel –
první byla 19. 9. 1964 (nevěstě bylo 57 let, ženichovi 78 let).

V duchu doby si nejen zaměstnanci, ale i obyvatelé dávali různé
závazky. Začátkem 70. let tak např. soutěžili s domovem v Hradci
Králové v kvalitě poskytované péče a hospodárnosti, Přelouč získala
dvanáct bodů, Hradec Králové jen šest. 3. prosince 1965 dostala pa -
ní Chrbolková, matka partyzána, sama pomocnice partyzánů, z roz -
kazu prezidenta medaili Za statečnost, předána jí byla přímo v domo -
vě. Podobně roku 1972 dostala Marie Kvochová z prádelny odznak
Vzorný pracovník. Čas od času se konaly sbírky na podporu obětí ka -
tastrof – povodně na Slovensku (1965), válka ve Vietnamu (1966)
či sbírka na hladovějící děti v africké Biafře stíhané válkou (1968).

Koncem roku 1965 měl domov už 64 zaměstnanců. V roce 1966
skončil ústavní lékař MUDr. Milan Březina, nahradila ho MUDr. Jit-
ka Hendrychová. 1. 2. 1966 vystřídal původního ředitele (vedoucího
ústavu) Františka Michálka Alois Vašíček. Od 1967 se předčítalo
těm obyvatelům, kteří sami už číst nemohli, téhož roku byla v do-
mově zřejmě první zlatá svatba. V domově byla a je také knihovna.
První zmínka o ní je v zápisu kroniky za rok 1969, kdy měla 1792
knih a 90 čtenářů. Tehdy byla knihovnicí Klára Havlíčková. Později
na ni navázala např. paní Cenknerová a Reková, či Marie Křídlová.
Zřejmě poslední zmínka o knihovně je v zápisu z roku 1973, kdy
měla 2059 svazků a 98 čtenářů (později se o knihovnu starala i paní
Lacková). V letech 1969–1970 proběhla na zahradě domova výstav-
ba skleníku (k pěstování květin a zeleniny), nově byli na zahradě
i pávi a v klecích andulky. Na začátku 70. let přibyla parafínová lá-
zeň a rehabilitační nářadí.
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Fotohádanka
Odpověď na dubnovou fotohádanku zní: „Výřez z této velmi sta-

ré fotografie ukazuje budovu čp. 50 na dnešním Masarykově ná-
městí. Byla vystavěna roku 1875 na místě zbořené renesanční radnice
a sloužila tehdy jako c.k. okresní soud. Před ní se nachází sloup se
so chou sv. Jana Nepomuckého z roku 1704 ještě bez lip vysázených
roku 1881. Fotografie tedy musela být pořízena mezi lety 1875–1881
a řadí se k nejstarším z přeloučských muzejních sbírek. Od roku
1998 má budova čp. 50, nyní součást základní školy, upravenou fa-
sádu a vypadá poměrně dost odlišně.“

Na základě losování vyhrál dubnovou fotohádanku Ladislav
Roušar ml., kterému patří malá věcná odměna. Gratulujeme. Novou
fotohádanku zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz. Děkujeme
za vaši přízeň.
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Přelom 19. a 20. století je spjat s bojem za
všeobecné volební právo, v letech 1905–1907
boj zesílil pod vlivem zpráv o ruské revoluci.
V roce 1907 byla přijata volební reforma. Po -
měry před první světovou válkou byly nesta-
bilní. Od roku 1894 do 1914 byla patnáctkrát
vyměněna vláda, problémem byla nevyře-
šená národnostní otázka. Rakousko se orien -
tovalo na zahraniční politiku, kde se stávalo
stále více závislé na Německu. Rakousko se
chtělo uplatnit na Balkáně, roku 1878 z roz-
hodnutí Berlínského kongresu začalo s oku -
pací Bosny a Hercegoviny. 

Anexe Bosny a Hercegoviny
jeden z hlavních podnětů

rozpoutání 1. světové války
Roku 1908 byla Bosna a Hercegovina

anek tována. Formální připojení území Bos-
ny a Her cegoviny k habsburské monarchii
bylo prohlášeno ve Vídni 5. 10. 1908. Anexe
vyvolala v Evropě velkou dipl. a polit. krizi,
jež byla bezprostředně urovnána na jaře
1909 po smlouvě mezi habsburskou monar-
chií a Tu reckem o finanční náhradě. Dlou -
ho doběji zůstala anexe kritickým výcho -
dis kem neurov naných poměrů na Balkáně
a jedním z hlav ních podnětů rozpoutání
1. světové války. 

Léta před 1. světovou válkou
v Přelouči

Léta těsně před I. světovou válkou byla
v Přelouči lety úspěšnými. Město učinilo zá -
sadní kroky na cestě ze století devatenáctého
do dvacátého. Po dlouhé době se v před cho -
zím období obnovil také růst počtu obyvatel -
stva. Podle výsledků sčítání lidu z 31. prosin ce
1910, bylo v Přelouči včetně vojska přítomno
3808 obyvatel tedy o 350 lidí více než před
deseti lety. Poslední předválečné obecní za-
stupitelstvo bylo zvoleno 15. října 1910 a sta -
rostou se stal opět Alois Nerad. Vedení obce
ovládali stále mladočeši, kteří vítězství své
strany a její dominantní postavení ve městě
dali patřičně na vědomí. Volby do říšské rady
v červnu 1911 opět vyhrál mladočeský kan -
didát Jan V. Hráský. Mohl se vykázat úspěchy
v boji o regulaci Labe a řadou intervencí ve
prospěch volebního obvodu. V roce 1912 se
v Přelouči vybíraly peníze ve prospěch Jiho -
slovanů, bojujících právě v první balkánské
válce proti Turkům. Sbírku prováděli členové
Sokola. Když se Srbové v březnu 1913 zmoc-
nili Drinopole, událost se slavila a po městě
chodila hudba. V Přelouči se politicky ne-
angažovali jen vládnoucí mladočeši, ale pra -

videlné schůze zde pořádali sociální demo-
kraté, národní socialisté a různé odborové
spol ky, ať již perleťářské nebo železničářské,
spojené s politickými stranami. 

Úspěšné volební období 
mladočechů 

před 1. světovou válkou
Třetí čtvrtina 19. století a prvních třináct

let století 20. přinesly většině evropského
lidstva nebývale dlouhé období míru, rela-
tivní prosperity a vzestup životní úrovně.
Podobně tomu bylo i v Přelouči. Na samém
konci dlouhého období míru, které bylo ob-
čanům Přelouče dopřáno, došlo ve dnech
27.–28. dubna 1914 k obecním volbám. Alois
Nerad již nekandidoval. Za své poslední vo-
lební období ve funkci starosty se nemusel
stydět. Pod jeho vedením bylo vybudováno
nové nádraží, zavedena elektřina, regulo-
váno Labe, zřízeno nové elektrické osvět -
lení, Městská spořitelna a politická expo-
zitura okresního hejtmanství. Tak úspěšné

období obec již řadu desetiletí nezažila. No -
vě zvolené zastupitelstvo zvolilo 13. května
1914 jednohlasně starostou ředitele cukro-
varu Jana V. Diviše. Radními se stali Theo -
bald Havránek, Karel Lieger, Josef Besta-
chovský, JUDr. Václav Vanča, Vojtech Emler
a Josef Potůček, vesměs mladočeši. Chtěli
pokračovat v nastoupené cestě, dokončit
elektrifikaci, dlažbu chodníků a silnic, kana-
lizaci, možná i tolik potřebný vodovod. Če-
kaly je však zkoušky mnohem těžší.

Sarajevský atentát 
na arcivévodu 

Františka Ferdinanda ď Este
28. června 1914

Sarajevský atentát na následníka trůnu
arcivévodu Františka Ferdinanda ď Este a je-
ho manželku Žofii 28. června 1914 byl ne-

milým zásahem do jinak poklidného života
Přelouče. Zpráva o něm dorazila ještě týž
den a úřady ani samospráva zpočátku nevě-
děly, jak na ni kromě radikálního odsouzení
reagovat. Vyhlášení částečné mobilizace osmi
armádních sborů 26. Července 1914 soustře-
dilo přeloučský veřejný život na nádraží. Od -
tud již v den vyhlášení mobilizace odjížděli
první muži I. a II. výzvy do 39 let ke svým jed -
notkám. Snad z rakouského vlastenectví, ale
daleko spíše ze soucitu s vojáky, začalo se na
přeloučském nádraží organizovat podávání
občerstvení projíždějícím vojákům. S odcho-
dem mužů-živitelů, vyvstal sociální problém
v dělnických rodinách. Proto byla po městě
a okolních vesnicích urychleně provedena
peněžní sbírka, kterou organizoval dámský
pomocný sbor. K pomoci při řešení sociál-
ních a případně zdravotních problémů se
obec nímu zastupitelstvu obratem přihlásil
také mobilizací oslabený Sokol, hasičský
sbor a studenti. Ochota pomáhat byla ve-
liká. Před stavitelé Přelouče podnikli koncem
srpna 1914 opatření k zajištění výživy oby-
vatelstva. Od počátku bojů proudili do zá-
zemí ranění. Ti byli na doléčení posílání do
sítě menších záložních nemocnic. Jedna
z těchto nemocnic vznikla také v Přelouči.
Vypuknutí války se negativně dotklo také
přeloučského školství. Ještě před započe-
tím školního roku 1914/1915 byly změkče-
ny podmínky pro uvolňování žáků na po-
moc při zemědělských pracích v rodinách.
Otcové byli ve válce, na pole nestoupily že-
ny, děti a staří lidé. 

Válka na dluh – 
válečné půjčky, rekvizice

kostelních zvonů v Přelouči
Rakousko-Uhersko, stejně jako ostatní

státy, vedlo válku na dluh. Jedním ze způ-
sobů jak získat peníze, bylo vypisování vá-
lečných půjček. Do svého zániku jich stihlo
vypsat osm a obyvatelstvo bylo do jejich
upisování mnoha způsoby nuceno. Stejně se
jednalo se samosprávami i s podniky. Sym-
bolem totálního vyčerpání válečného hospo -
dářství a nedostatku surovin, se staly rekvi-
zice kostelních zvonů. Došlo i na Přelouč.
29. srpna 1916 byly z věže kostela sv. Jakuba
sejmuty zvony Jakub z roku 1512 a Jan z ro-
ku 1810. Zvony na jejich cestě z Přelouče do -
provázel zástup lidí. Z evangelického koste -
la byly sejmuty zvony Jan Hus a Jan Amos
Komenský. Hus byl odvezen celý, Komen-
ský na místě rozbit. Z věží hřbitovního kos-
tela byl odebrán zvon a v listopadu měděný
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Novodobé „menhiry“
Zastavme se dnes u dalšího, náročnějšího

typu pomníku obětí 1. světové války. Je tvořen
kamenem přírodního, nepravidelného tvaru
s tmavou nápisovou deskou (obvykle od pře-
loučské firmy Hubáček), méně často s nápisem
tesaným přímo do kamene. Tvar kamene je růz -
norodý, setkáváme se s oblými valouny, kameny
tvaru jehlanu i štíhlými stélami. Takový kámen
bývá umístěn na podezdívce z dalších větších
kamenů.

Jedná se o poměrně častý typ pomníku, tvo-
ří více než pětinu všech pomníků. Setkáme se
s ním v obcích Bezděkov, Chvaletice, Jedousov,
Kolesa, Lohenice, Mělice (dvakrát), Selmice, Ště-
pánov, Tupesy, Vlčí Habřina a Zdechovice. (K to -
muto typu by svým způsobem patřil i přelouč -
ský pomník od evangelického kostela. Zde je
ale na samotném kameni připomínka přede-
vším Jana Husa a přeloučských husitů, padlým
patří hlavně kamenná kniha před tímto velkým
monolitem.)

Jednotlivé pomníky se liší pochopitelně ve -
likostí, tvarem, úpravou podezdívky i okolí, ma -
jí i svá další specifika – např. chvaletický pomník
je vyzdoben fotografiemi padlých, mělický plas-
tikou dravce, štěpánovský je téměř celý obrost-
lý břečťanem.

Pomník v Bezděkově stál v centru obce na
místě dnešního vzrostlého jilmu, později byl pře-
místěn o několik metrů stranou, na místo zaniklé-
ho rybníčku. Tam stojí dodnes. Na tmavé desce
fy Hubáček Přelouč nacházíme 11 jmen. Jedná
se o muže, kteří většinou padli na východní fron -
tě, někteří na Balkáně či na italské frontě. Přinej-
menším tři z těchto mužů zemřeli již v prvních

měsících války, záhy po odchodu na frontu. Tito
vojáci umírali na bojištích, ale i na choroby ve vo -
jenských nemocnicích (Josef Ondráček na cho-
leru nebo úplavici v Haliči, Čeněk Šimek na ma-
lárii v Trebinji).

Zajímavé je nahlédnout do kroniky obce Bez -
děkova. Ta obsahuje vzorně vedené zápisy o od -
vodech z obce i dalších osudech místních rodáků
ve válce, informuje nás i o okolnostech vzniku
pomníku. I kronika obsahuje seznam padlých.
U posledního jména nacházíme poznámku:
„Štruml Frant. Byl zajat v Rusku, kde se usadil
a nemíní se vrátit.“ Roku 1922 se obec rozhodla
postavit pomník padlým. Základem se staly ka -
meny dopravené z poměrně velké dálky. „Bal-
vany tyto přivezeny z lesů panství žehušického
as ½ hod od Zdechovic. Většímu kameni říkali
v tamním kraji „Čertova almara“.“ Slavnostní od-
halení pomníku proběhlo 25. června za účasti
jízdy Sokola i choltických sokolů, legionářů, Je-
línkovy kapely ze Svojšic i místního pěveckého
spolku. Ozdobou slavnosti byl alegorický vůz
představující 28. říjen 1918. Řečeny byly proslovy
a zazpívány písně. „Po slavnosti koncertovala
zmíněná kapela v zahradě Václava Hrdého, kde
zásluhou dívek zřízen byl buffet.“ Už tehdy se na
desce pomníku objevilo 11 jmen. V kronice je
k tomuto roku poznamenáno: „Jméno Štrumla
Frant. bylo dodatečně vytesáno na přání vdovy
(sic!) Kateř. Štrumlové, ač zdejším občanem nebyl.“

Počátkem 20. let se vraceli poslední muži z vál -
ky. Roku 1920 to vedle legionáře A. Tomišky byl
i Vincenc Stýblo, který odešel již 13. 8. 1914 s pří -
přeží a stal se poté v Rusku zajatcem. Mimo svou
obec tak strávil celkem 6 let! Ještě déle, patrně
8 let, byl nepřítomen už několikrát zmiňovaný
František Štruml – vrátil se počátkem prosince
roku 1922.

Celá věc je ještě složitější – když se podíváme
na pomník dnes, posledním uvedeným mezi
padlými je Štruml Josef. Jméno Štruml František
tam nenajdeme. Jak celou věc vysvětlit? Zatím
nevím...

V Roštu není prostor pro přiblížení každého
pomníku zvlášť, pro ctěného čtenáře by to jistě
bylo i nudné. Ale ještě jednomu bych rád věno-
val pozornost.

Chvaletický pomník (pro obce Chvaletice a Tel -
čice) nacházíme v místní části Hornická Čtvrť.
Pod evangelickým chrámem tu v první polovině
20. let vyrostl celý areál připomínek naší historie
a počátků samostatnosti. Byla tu vysazena lípa
Svobody (1920) a lípa Masarykova (1924), vybu-
dován byl také Husův pomník (1921) a pomník
padlých (1921). „Dne 17. července 1921 byl slav -
nostně odhalen pomník padlým vojínům. Je to
prostý žulový jehlan. Do základu pomníku vlo-
žena skříňka, ve které uchovány na památku
různé věci současné doby. Jména padlých … jsou
vtesána v žulu. Pod nimi jsou fotografie.“ 17 jmé -

nům padlých odpovídá 17 fotografií. V rámci
Přeloučska je výzdoba fotografiemi výjimečná.
Mezi padlými nacházíme muže ve věku 22–43 let,
jejich průměrný věk je rovných 30 roků. Většina
z nich sloužila patrně jako řadoví pěšáci, ale na-
jdeme mezi nimi i myslivce, hulána či zákopníka.
I zde většina mužů padla na ruské frontě, menší
část na frontě italské a srbské. A i zde ne všichni
zemřeli přímo na bojišti – Karel Malý, profesí te -
sař a posléze vojín 30. střeleckého pluku, se do-
stal do ruského zajetí. Zde byl při kácení stromů
těžce zraněn, operován a následně ve 21 letech
zemřel.

Zřídka se na pomnících setkáme s padlými
legionáři. Zde je to Václav Vobořil, profesí krejčí,
jeden z prvních, kteří narukovali již 26. 7. 1914.
Roku 1915 se dostal do ruského zajetí, roku 1917
vstoupil do československých legií. V následujícím
roce byl zajat bolševiky a byl jimi poblíž stanice
Trunovskoje popraven. Zemřel ve věku 25 let.

Nakonec se i zde setkáváme s mylně uvede-
ným jménem muže, který ve skutečnosti válku
přežil. „Mezi jmény je i Josef Svoboda z čís. 11, kte-
rý však dle sdělení okr. úřadu v Pardubicích ze
dne 4./3. 1930 … byl propuštěn ze státního svaz -
ku čsl. a z branné moci, jelikož nabyl státního ob-
čanství SSSR, a tedy žije, a to v Leningradu.“ (V té -
to části článku byla citována chvaletická kronika.)

(pokračování příště)
Martin Štěpánek

Pozn.: V textu byly využity některé informace
od pana Miroslava Piskače z Bezděkova, z da-
tabáze padlých účastníků 1. světové války pana
Františka Steklého (www.velkavalkapardubi-
ce.cz) a z obecních kronik Bezděkova a Chvale-
tic, uložených v SOkA Pardubice.
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Pomník padlých v Bezděkově – mnohé kameny
těchto pomníků pochází od Zdechovic. 

Tak je tomu i v případě přeloučského pomníku
u evangelického kostela

Pomník padlých ve Chvaleticích 
se nachází pod místním evangelickým chrámem

a tvo ří protějšek pomníku Jana Husa 
na druhé straně cesty
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Na sklonku měsíce března byla zahájena soutěž mužů v ragby
a přeloučští Bizoni odehráli první dvě kola v domácím prostředí,
kdy přivítali RC Šumava Nýrsko a RC Havířov. V prvním utkání Pře-
louč jednoznačně zvítězila 67:10, ale na jejich hře byla patrná dlouhá
zimní přestávka a tým se rozehrával do provozního stavu poměrně
dlouho. V druhém utkání domácí přivítali Havířov, který byl pro
Bizony daleko těžším soupeřem, v poločase tohoto utkání Přelouč
prohrával 7:10, ale v druhém zabrala na plné otáčky a otočila ne-
příznivý vývoj utkání, kdy čtyřmi pětkami nakonec poměrně vy-
soko zvítězila 33:10. Ke třetímu utkání odjížděli Bizoni do Českých
Budějovic v oslabené sestavě, ale i tak dokázali i potřetí zvítězit,
když naopak předvedli excelentní výkon v prvním poločase. V tom -
to utkání musela Přelouč v sestavě velmi improvizovat z důvodu
absence útočníků. Realizačnímu týmu se podařilo poskládat se-
stavu, která předvedla, proti zatím nejtěžšímu soupeři, velmi vý-
borný výkon. Zimní příprava se projevuje v plném světle a hráči
i začali zvy kat na herní systém, který Jan Čížek, kapitán a trenér tý -
mu nastolil.

RC Přelouč – Rugby Šumava Nýrsko 
67:10 (33:5)

Sestava: Staněk David, Čejka David. Dušek Jan, Šmíd Ondřej, Pánek
Jiří, Dostál Radek, Pavelka Jindřich, Trunec Štěpán, Čížek Jakub, Čížek
Jan, Sýkora David, Nevrlý David, Petržílka Luboš, Doležel Michal,
Stýblo Jan. Střídali: Novák David, Charvát Tomáš, Kouba Pavel.
Body: Čížek Jan 22 (2P, 6KPP), Staněk 10 (2P), Pavelka 10 (2P), Stýb-
lo 10 (2P), Dušek 5, Petržílka 5, Čížek Jakub 5

RC Přelouč – RC Havířov 
33:10 (7:10)

Sestava: Staněk, Čejka, Dušek, Kosař, Pánek, Kouba, Šmíd, Dostál,
Čížek Jakub. Čížek Jan, Sýkora, Nevrlý, Trunec, Petržílka, Stýblo. 
Střídali: 40m. Pavelka, Novák, 60m. Charvát.
Body: Čížek Jan 18 (2P, 4KPP), Čížek Jakub 5 (1P) Sýkora 5 (P), Ne-
vrlý 5 (P)

České Budějovice – Přelouč 
17:31 (5:24) 

Sestava: Staněk, Čejka, Novák, Charvát, Pánek, Kouba, Šmíd, Dostál,
Čížek Jan, Pavelka, Nevrlý, Čížek Jakub, Doležel, Trunec. 
Střídačka: Prochocký, Dušek – bez střídání
Body: Trunec 5 (P), Staněk 10 (2P), Pavelka 5 (P), Čížek Jan 11 P, 3KPP)

Průběžná tabulka po třech kolech
1.  RC Přelouč                          3     3     0     0 15 131:037 3      0
2.  RC Bystrc Brno                   3     2     0     1 10 153:044 2      0
3.  RC České Budějovice         3     2     0     1 10 090:070 1      1
4.  RC Havířov                          3     2     0     1 10 087:076 1      0
5.  SMH Ostrava                      3     2     0     1 9 065:141 1      0
6.  RK Petrovice                       3     2     0     1 6 069:077 1      1
7.  ARC Iuridica Praha            3     0     0     3 3 074:125 2      1
8.  RC Šumava Nýrsko            3     0     0     3 1 058:157 1      0

Mladící RC Přelouč 
v národních dresech kategorie U18

V rámci stáže ME U18 se Český národní tým do 18 let utkal se
stejně starými soupeři ze Švýcarska a z Lucemburska. Stáž se konala
od 10. do 15. dubna 2019 na Markétě a skládala se z několika tré-
ninkových jednotek a z odehrání dvou zápasů s výše zmíněnými
soupeři. Tréninky byly pod patronací Rugby Europe a rozbor zápasů
probíhal s odborníky z Rugby Europe. Hlavní trenér národního týmu
Karel Šampalík a trenér rozvojového týmu U18 Tomáš Kohout oslo -
vili do nominace i tři naše odchovance, kteří se této akce zúčastnili.
Jedná se o Krejzla Štěpána, Petržílku Luboše a Rozkošného Víta.
Gratulujeme našim odchovancům k nominaci a přejeme hodně
sportovních úspěchů v národním dresu.

Zleva: Vít Rozkošný, Luboš Petržílka, Štěpán Krejzl
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plech, jenž byl na střeše nahrazen pozinko-
vaným. Zvon Jakub byl 18. prosince 1916
vrácen po velikých tahanicích. Pomohlo
mu jeho stáří, takže byl prohlášen za histo-
rický. Zvonil již druhého dne. 

V roce 1916 se obyvatelé Přelouče setka-
li s další vymožeností válečné doby, letním
časem, zavedeným od 1. května. Kronikář
Josef Ledr tuto novinku komentuje: „Ně-
mecko, chtějíc poroučeti i oběhu nebeských
těles, nařídilo, aby místo středoevropského
času platil od 1. 5. 1916 do 30. 9. t.r. jakožto

zákonitý čas sluneční. Toto německé nařízení
zavedeno též v Rakousku.“ 

Zemřel císař 
František Josef I. –

za jeho vlády se Přelouč
změnila v moderní město
Konec roku 1916 přinesl 22. listopadu

úmrtí císaře Františka Josefa I. Císař, který
vládl od roku 1848, stihl panovat nejméně
třem generacím Přeloučáků. Za jeho vlády

se ušlápnuté zadlužené maloměsto změni-
lo v moderní město s průmyslovými závo-
dy, vyspělým školstvím, spojené železnicí,
sítí silnic, telegrafem a telefonem s celým
světem. Z poddaných se stali občané, kteří
se naučili rázně hájit své zájmy.

Čerpáno z literatury: 
Dějiny města Přelouče-díl III. Jan Tetřev, Hana

Vincenciová

Marcela Danihelková

5/19

A-TÝM (1. LIGA)
sobota 23. 3. 
HC JESTŘÁBI – HBC PRACHATICE                  2 : 4 (1:1, 0:1, 1:2)
neděle 24. 3. 
SK KOMETA POLIČKA – HC JESTŘÁBI        10 : 0 (2:0, 6:0, 2:0)
neděle 31. 3. 
HC JESTŘÁBI – TJ SNACK DOBŘANY             2 : 5 (2:0, 0:3, 0:2)
neděle 7. 3.
HBC HOSTIVAŘ – HC JESTŘÁBI   
                    3 : 4 po prodl. (1:0, 2:1, 0:2 – 0:1)
neděle 14. 3. 
TJ HBC OLYMP JINDŘICHŮV HRADEC – HC JESTŘÁBI  
                                                                                    1 : 0 (0:0, 0:0, 1:0)

B-TÝM 
(2. LIGA ČECHY VÝCHOD)

sobota 30. 3. 
HC JESTŘÁBI B – HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE B  
                                                                                    2 : 4 (1:1, 0:2, 1:1)
sobota 6. 4. 
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ – HC JESTŘÁBI B   
                                                                                    9 : 0 (3:0, 4:0, 2:0)

C-TÝM 
(REGIONÁLNÍ LIGA ČECHY VÝCHOD)

neděle 24. 3.
DELTA PARDUBICE – HC JESTŘÁBI C         11 : 3 (6:1, 3:1, 2:1)
neděle 31. 3. 
HC JESTŘÁBI C – HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE C  
                                                                                  1 : 10 (0:2, 0:4, 1:4)
neděle 7. 4. 
HC JESTŘÁBI C – HBC OPATOVICE NAD LABEM  
                                                                                    2 : 3 (0:0, 0:2, 2:1)
neděle 14. 4.
HC JESTŘÁBI C – SK PRACHOVICE                 2 : 5 (0:1, 0:4, 2:0)

STARŠÍ ŽÁCI 
(LIGA ČECHY VÝCHOD)

sobota 23. 3. 
HC JESTŘÁBI – HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE   
                                                                                    1 : 6 (0:2, 1:2, 0:2)
sobota 30. 3. 
TJ SRŠNI SVITAVY – HC JESTŘÁBI                   1 : 2 (1:2, 0:0, 0:0)

sobota 6. 4. 
HBC AUTOSKLO H.A.K PARDUBICE – HC JESTŘÁBI   
                                                                                    6 : 1 (1:0, 3:1, 2:0)
sobota 13. 4. 
HC JESTŘÁBI – JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC   0 : 2 (0:0, 0:1, 0:1)

sobota     4. 5.        9:30                                  
     HBC Hradec Králové 1988                     HC Jestřábi Přelouč

středa      8. 5.        9:30                                  
     HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice     HC Jestřábi Přelouč

PŘÍPRAVKA
HEŘMANŮV MĚSTEC                    sobota 23. 3.
HC Jestřábi Přelouč – HBC Hradec Králové  2:3
HC Jestřábi Přelouč – SK Kometa Polička   0:7
HC Jestřábi Přelouč – HBC Česká Třebová  2:0
HC Jestřábi Přelouč – HBC Alfa Pardubice  3:4

ČESKÁ TŘEBOVÁ                           sobota 13. 4.
HC Jestřábi Přelouč – HBC Autosklo HAK Pardubice 0:0
HC Jestřábi Přelouč – HBC Lokomotiva Česká Třebová 2:2
HC Jestřábi Přelouč – HBC Sršni Svitavy 1:5
HC Jestřábi Přelouč – HBC Hradec Králové 0:8

MINIPŘÍPRAVKA
SVÍTKOV PARDUBICE                    sobota 30. 3. 
HC Jestřábi Přelouč – SK Hokejbal Letohrad      1:1
HC Jestřábi Přelouč – HBC Svítkov Stars         1:3
HC Jestřábi Přelouč – HBC Alfa Pardubice „černí“ 3:4
HC Jestřábi Přelouč – TJ Sršni Svitavy            1:3
HC Jestřábi Přelouč – HBC Alfa Pardubice „bílí“   8:4

21. ROČNÍK – OLD BOYS CUP 19
Termín: sobota 15. 6. 2019

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

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

VEŠKERÉ INFORMACE A UZÁVĚRKÁCH PŘIHLÁŠENÍ TÝMŮ
O TĚCHTO LETNÍCH TURNAJÍCH NAJDETE www.hcjestrabi.cz.

- fáda -

Ragbisté Přelouče zahájili svou sezónu

JARNÍ VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI + PROGRAM NA KVĚTEN
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Dubnové znění pranostiky je: „i devět druhů počasí sejde“. Výherkyní na základě losování se stala Věra Pojmanová, které náleží malá věcná odměna, gratu -
lujeme. Znění nové květnové pranostiky zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. Těšíme se na vaše odpovědi. 

Muži:
TJ Jiskra Hořice – BK Přelouč     20 : 0
TJ Turnov – BK Přelouč               20 : 0
BK Přelouč – Loko Trutnov        67 : 89 (32:50)
Body:  Konvalina 32, Dašek 12, Půlpán 9, Priessnitz T. 6, Šindelář 4,

Haas 4
BK Přelouč – Sokol Nová Paka   58 : 87 (24:44)
Body:  Konvalina 24, Šindelář 12, Půlpán 7, Haas 5, Priessnitz M. 4,

Kubát 3, Machek 2, Dašek 1

Konečné pořadí:
           muži celkově obsadili 8. místo (ze 13 družstev)

Ženy:
Final four:
Sokol Nová Paka – BK Přelouč   57 : 86 (23:45)
Body: Žáková N. 15, Nešetřilová 11, Němečková 11, Žáková K. 11,

Kralevičová 10, Sedláčková 9, Roubová 7, Novotná 5, Písa-
řová 3, Hejná 2, Doležalová 2

Finále:
Sokol NILFISK Hradec Králové – BK Přelouč
                                                             72 : 40 (41:17)
Body: Němečková 11, Žáková N. 8, Nešetřilová 4, Roubová 4,

Štai nerová 3, Novotná 3, Písařová 3, Žáková K. 2, Kralevi -
čová 2

Konečné pořadí: 
           ženy celkově obsadily 2. místo (z 8 družstev)

Kadeti U 17:
Play-off: 2. kolo vítězně!
BK Přelouč – Sokol Josefov         71 : 55 (36:22)
Body:  Vlček 18, Krejzl 9, Rejda 8, Škarda 8, Priessnitz 6, Hejný 5,

Plaček 4, Souček 3, Horáček 3, Šindelář 3, Vamberský 2,
Dvořák 2

BK Přelouč – Sokol Josefov         77 : 40 (46:22)
Body: Priessnitz 11, Krejzl 10, Kouba 10, Šindelář 8, Dvořák 8,

Souček 7, Vlček 6, Škarda 6, Hejný 5, Rejda 4, Vamberský 2

Final four:
BK Přelouč – TJ Sokol Vysoké Mýto 64 : 48 (36:17)
Body: Škarda 19, Priessnitz 14, Kouba 8, Vlček 4, Dvořák 4, Sou-

ček 3, Horáček 2, Hejný 2, Rejda 2, Šindelář 2, Plaček 2,
Vamberský 2

Finále:
BK Přelouč – TJ Sokol BK Chrudim 59 : 48 (35:33)
Body: Vlček 24, Škarda 10, Rejda 6, Priessnitz 5, Kouba 4, Dvořák 2,

Souček 2, Šindelář 2, Plaček 2, Vamberský 2

Konečné pořadí: 
           kadeti U 17 celkově obsadili 1. místo (ve skupině C by-

lo 10 družstev)

Poděkování patří všem hráčům, kteří příkladně bojovali
a v různých sestavách při jednotlivých zápasech sezony „do-
kráčeli“ k celkovému vítězství bez jediné porážky!!! 

Minižáci U 13:
BK Přelouč – TJ Sokol Stěžery   52 : 32 (32:11)
Body: Kysilka 34, Dobruský 8, Čapek 4, Dostál 2, Válek 2, Uchy- 
          til 2
BK Přelouč – TJ Sokol Stěžery   49 : 29 (27:15)
Body: Kysilka 27, Dobruský 8, Miláčková 6, Dostál 2, Válek 2, Ča-

pek 2, Uchytil 2

Final four:
Loko Trutnov – BK Přelouč        77 : 43 (39:27)
Body: Kysilka 23, Miláčková 6, Dobruský 4, Novotný 4, Válek 2,

Čtvrtečka 2, Uchytil 2

O 3. místo:
SK Týniště n. Orlicí – BK Přelouč 66 : 91 (28:40) 
Body:  do uzávěrky tohoto čísla nebyly na stránkách ČBF zveřej-

něny
D. Rambousková

Pod basketbalovými koši…
… ukončení sezony 2018–19



Pokračování programu na předposlední straně.Příští číslo Roštu vyjde v pátek 31. 5. 2019.


