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Rada města
V pořadí 24. schůze Rady města Přelouče se konala 23. 9. 2019 a například se
jednalo o majetkových převodech, vnitřním
předpisu č. R 05/25019 „Organizační řád
městského úřadu Přelouč“, rada schválila
realizaci projektu Wakeboard club, wake
areál na velkém písníku v Lohenicích, požadavek pana F. na levostranné parkování
v ulici Gagarinova v Přelouči, zamítla žádost
pana T. o posouzení situace v ulici Jiráskova.
Na vědomí vzala zápis a návrhy Komise sociálně zdravotní ze dne 9. 9. 2019, doporučila zastupitelstvu zařadit do rozpočtového
opatření č. 5 rozpočtu města částku ve výši
20 tis. Kč jako dar Základní škole a Praktické
škole Svítání, Pardubice na nákup nábytku
a kompenzačních pomůcek pro žáky školy.
Dne 7. 10. 2019 se sešla Rada města
Přelouč na 25. schůzi a mimo jiné projednala Informace o možnosti čerpání dotace
na podporu a výstavby knihovny z prostředků ITI Hradecko – pardubické aglomerace
a doporučila zastupitelstvu vydat souhlas
se zařazením tohoto projektu „Městská knihovna Přelouč“ do strategie Integrovaných
územních investic Hradecko – pardubické
aglomerace pro období 2021–2027, a zároveň doporučila také zastupitelstvu schválit
v rámci rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu
města pro r. 2019 částku 200 000 Kč na studie
knihovny. Rada také zastupitelstvu doporučila schválit projekt Regenerace sídliště
„U Sokolovny, Přelouč“. Na této radě se také
projednala žádost řidičů ARRIVA a. s. o řešení situace s obslužností autobusových zastávek ve městě a s tím související opatření.
Schválila se také například pravidla pro
hodnocení žádostí o chráněné byty. Na této schůzi se schválil navržený program pro
VI. Zasedání Zastupitelstva města Přelouče
v termínu 22. 10. 2019.
Všechna usnesení naleznete na stránkách města.
MG
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Zprávy z radnice
Město Přelouč
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665

Prodloužení termínu
pro přihlášení do výběrového řízení
Úředník/úřednice – odbor stavební –
samostatný referent na úseku územního plánu –
pracovní místo na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu:
možný ihned nebo dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: do 18. 11. 2019
Kontakt a další informace:
Helena Vítková, vedoucí personálního oddělení,
tel. 466 094 105, e-mail: helena.vitkova@mestoprelouc.cz

Město Přelouč
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665

Prodloužení termínu
pro přihlášení do výběrového řízení
Úředník/úřednice – odbor správy majetku –
samostatný referent
Předpokládaný termín nástupu:
možný 1. 1. 2020 nebo dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: do 18. 11. 2019
Kontakt a další informace:
Helena Vítková, vedoucí personálního oddělení,
tel. 466 094 105, e-mail: helena.vitkova@mestoprelouc.cz

Technické služby města Přelouče
hledají do svého kolektivu

PRACOVNÍKA ÚDRŽBY DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

OTEVÍRACÍ DOBA

HŘBITOVA V PŘELOUČI
listopad – březen

8:00 – 17:00

Dušičky 1. 11. – 3. 11. 8:00 – 20:00
4. 11. – 10. 11. 8:00 – 19:00
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NA STÁLÝ PRACOVNÍ POMĚR
Podmínkou je spolehlivost
a řidičský průkaz min. „B“
Nástup možný od 1. 11. 2019
Kontakt:
Technické služby města Přelouče, Choceňská 1771, 535 01 Přelouč,
Tel.: 466 672 527 nebo 603 544 601, e-mail: tsprelouc@volny.cz
11/19
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Zprávy z radnice
Svoz bioodpadu
v zahrádkářských koloniích
a v chatové oblasti Březiňák

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

q

pro město Přelouč

v pondělí 11. listopadu 2019

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

od 11. 10. do 18. 10. 2019;
v lokalitě Kréta II
od 18. 10. do 25. 10. 2019;
v lokalitě Svornost
od 25. 10. do 1. 11. 2019
a v chatové oblasti Březiňák od 1. 11. do 8. 11. 2019.
v lokalitě Kréta I

Program doplnění dřevin městské zeleně –
1. etapa dokončena
V říjnu byla dokončena první etapa Programu doplnění dřevin městské zeleně v našem městě. Výsadba nových dřevin byla provedena v následujících částech města v ulicích
Veverkova, Jan Dítěte, Pardubická, Přemyslova, Račanská a Obránců míru. Celkem bylo
vysazeno 51 dřevin, z toho 41 keřů a 10 stromů. Vysázeny byly především následující dřeviny: štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), líska obecná (Corylus avellana), javor
mléč (Acer platanoides), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), komule
Davidova (Buddleja davidii), pámelník bílý (Symphoricarpos albus) aj. Odbor životního
prostředí Přelouč předpokládá, že do konce roku bude dokončena druhá etapa programu.
Na rok 2020 odbor životního prostředí plánuje realizaci dalších dvou etap programu.
Občanům za zaslané podněty děkujeme.
Autor: Mgr. Jan Feranec

Větve je nutné na tento termín připravit před dům,
a to nejdříve víkend před svozem.

q

pro místní části Klenovka, Štěpánov,
Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice
a Tupesy

v pondělí 18. listopadu 2019
Větve je nutné na tento termín připravit před dům,
a to nejdříve víkend před svozem.

Samotný svoz větví bude probíhat od pondělí do pátku
v závislosti na jejich množství; větve však musí být před
domem již v pondělí, neboť není možné vracet se vícekrát na jedno místo. V případě větví umístěných později
bude technickými službami účtován poplatek za odvoz
nebo si majitel větví bude muset odvoz zajistit sám. Děkujeme za pochopení.

Svoz bioodpadu
v hnědých
plastových nádobách
Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že svoz bioodpadu zajišťovaný pomocí hnědých popelnic bude prováděn do konce 48. týdne;

poslední svoz tedy bude uskutečněn

v týdnu od 25. do 29. listopadu 2019
v závislosti na dané lokalitě.
Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické je možné biologicky
rozložitelný odpad ukládat celoročně.

Připomínáme provozní dobu sběrného dvora:
Pondělí 13:00 – 17:00 hod.
Středa 10:00 – 15:00 hod.
Pátek
13:00 – 17:00 hod.
Sobota
8:00 – 12:00 hod.
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Kontrola a doplnění sítě budek pro ptáky a netopýry
na území města Přelouče v roce 2019
Stávající síť budek byla v říjnu 2019 nově
rozšířena na celkový počet 31 ks šesti typů
budek, instalována byla zároveň nová informační cedule o cílových druzích. Současně
byla provedena kontrola obsazenosti jednotlivých typů dříve instalovaných budek.
Výsledky této kontroly jsou obsahem zprávy, která je umístěna na webových stránkách města.
Hlavními cíli realizovaných prací jsou:
podpora hnízdění dutinových hnízdičů
v městském prostředí, údržba hnízdních
stanovišť ptáků a denních úkrytů netopýrů,
zajištění náhradních stanovišť po případném kácení a prořezávce, výzkum a inventarizace hnízdění v městském prostředí, environmentální osvěta.
V průběhu prací byl nahrazen jeden sýkorník, nově instalováno 6 ks sýkorníků
a 2 netopýrníky – aktuální stav sítě budek
je tedy 31 ks. V roce 2019 byly ve všech budkách nalezeny pobytové stopy ptáků – dokončená hnízda v 80 % budek; zvýšení počtu
ptačích hnízd o 15 % a základů hnízd o 10 %.
Budky byly využívány ke hnízdění 5 druhy
ptáků: vrabec polní (Passer montanus), špaček obecný (Sturnus vulgaris), sýkora koňadra (Parus major), sýkora uhelníček (Periparus ater), konipas bílý (Motacilla alba).

Pobytové stopy blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera) byly nalezeny v jediném sýkorníku (staré hnízdo rodu Polistes). Pobytové stopy savců byly zaznamenány ve
12 % budek; v netopýrnících v prostoru
Městského parku byla nalezena pouze nocoviště ptáků, výskyt netopýru v denních
úkrytech pro rok 2019 nebyl prokázán.

Celá tato činnost je prováděna ve vzájemné spolupráci Města Přelouče a firmy
EKOSFER Solutions, s.r.o.
Mgr. Jan Feranec
vedoucí odboru Životního prostředí

Recyklace má smysl
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako
samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně
tak by tomu mělo být i u elektrozařízení,
i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit
nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je
u tak běžných věcí denní potřeby, jako
jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč
pro ně hledat speciální sběrné místo?
Navíc je nevyhazujeme každý den, tak
proč si přidělávat práci?

listopad 2019
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Ložiska nerostných surovin se postupně
vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba
byla nejen časově, ale především ﬁnančně
velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze
starých elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo.
Kromě využitelných surovin však obsahují
elektrozařízení také různé škodlivé látky,
které se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v našem městě a nevyhazujte
elektrozařízení do směsného odpadu.
V našem městě můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném dvoře
(Pardubická 1630, Po a Pá 13–17 hod.,
ST 10–15 hod, SO 8–12 hod). Světelné
zdroje pak můžete zanést také do malé
sběrné nádoby, která je umístěna ve čtvrtém patře budovy městského úřadu na
chodbě před kanceláří odboru životního
prostředí.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
v České republice funguje již od roku 2005.
Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační
ﬁrmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom
jinak museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.
11/19
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Den otevřených dveří v rámci týdne pěstounství v Přelouči
ky náš domov, aby viděly naše domácí prostředí. Během 3 měsíců probíhalo školení a pak
už jenom čekáte, zda projdete a budete si
moct dítě do pěstounské péče vzít.

V rámci „Týdne pěstounství“, který probíhal
ve dnech 9.–15. září 2019 v mnoha obcích
a městech naší republiky, zorganizovaly pracovnice sociálního odboru Městského úřadu
Přelouč také v našem městě Den otevřených
dveří. V zasedací místnosti Městského úřadu
bylo možné 11. září 2019 získat mnoho zajímavých informací, propagačních materiálů
o problematice pěstounské péče. Součástí
programu byla také výstava obrázků právě
dětí, které jsou v pěstounské péči a skutečně
se bylo na co dívat. Během celého odpoledne
přišlo i několik zájemců, kteří uvažují o pěstounství a jsou z našeho města a nejbližšího
okolí. Co všechno obnáší možnost být pěstounem a dostat do své rodiny dítě do pěstounské péče, nám prozradila jedna žadatelka
a občanka z Přelouče.
Proč jste se pro pěstounství rozhodli?
Doma máme již dvě větší děti, moc bych
chtěla ještě jedno dítě, můj věk už ale není
zcela optimální, a tak jsme se nakonec všichni
čtyři doma rozhodli pro pěstounskou péči.
Moc bychom chtěli holčičku ve věku 4 až 8 let.
Co všechno jste již absolvovali?
Kupodivu celý proces trval docela krátce,
v únoru jsme si tady na sociálním odboru vyzvedli žádost, absolvovali zde také první krátký
pohovor. Dále jsme museli zajistit potvrzení
od lékaře o zdravotním stavu mém a manžela,
nesmělo chybět ani doporučení od zaměstnavatele nás obou, výše platů. Do žádosti jsme
doložili i fotodokumentaci svého bytu, a především všech členů rodiny. Pak se celý soubor
poslal na Pardubický kraj k posouzení, zda bychom mohli být vhodnými žadateli o pěstounskou péči a čekali na rozhodnutí. V květnu nám pak přišlo, že nás schválili a byli jsme
přizváni na speciální školení.
Můžete to nám to trochu více přiblížit?
Na začátku školení nejprve projdete speciálním pohovorem s psycholožkou, to vše
jsme absolvovali společně s manželem, je to
hodně o vzájemné komunikaci, kreslili jsme,
hráli si s kamínky, k pohovoru byly přizvané
i obě naše děti. Také jsme navštívili jeden dětský domov a na oplátku navštívily psycholož11/19
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Zajímavosti

A jak to dopadlo?
Máme to! A teď už jenom čekáme, kdy nám
zavolají, že si pro nějakou holčičku můžeme
přijet a naším velkým přáním je, aby nás u vánočního stromečku už bylo o jednoho víc, snad
to vyjde. Víme ale, že někdo čeká půl roku někdo také třeba 4 roky, je to různé.
Jedné přeloučské rodině se možná splní skutečně velké vánoční přání a redakce Roštu
drží pěsti, ať vše dobře dopadne. V případě
dotazů k pěstounské péči kontaktujte pra-

covnice na Městském úřadě Přelouč, odbor
sociální, Mgr. Svatavu Baladovou, telefon
466 094 165, a Mgr. Lucii Hudákovou, telefon 466 094 171.
Text, foto MG

Centrum denních služeb Další cesta
MOTTO: „Člověk s postižením je úkol pro
rozum a dar pro srdce.“
V Cholticích se bude 1. 4. 2020 otvírat
Centrum denních služeb Další cesta určený
pro mentálně a tělesné handicapované dospělé občany.
Posláním tohoto Centra je umožnit dospělým osobám s postižením hodnotně prožít
den s možností využití nabízených aktivit
v bezbariérovém prostředí zařízení ambulantní služby sociální péče. Naší snahou je poskytovat péči a podporu lidem s postižením při
zvládání běžných denních činností s důrazem
na rozvoj osobnosti každého jedince a podporu při začleňování do běžného života s ohledem na jejich individuální možnosti, schopnosti a zájmy.
Proč jsme se rozhodli vybudovat Centrum
pro dospělé občany? Pro postižené děti je
v okolí dostatek možností, navíc v rámci inkluze je možnost umístit s asistentem dítě i do základní školy. Co však s dospělým jedincem,
který potřebuje trvalou péči? Rodiče stárnou
a většinou už stálou péči o dospělého nezvládají či jim působí větší potíže. Někdy se stává,
že tuto péči musí převzít sourozenci či rodina.
Proto jsme se rozhodli pomoci nejenom samotným handicapovaným, ale i celé jejich rodině. Stavbou této budovy vznikne v Cholticích objekt, který na Přeloučsku doposud
chybí a zajistí poskytování sociální služby pro
dospělé osoby zdravotně postižené, sociálně
vyloučené či tímto ohrožené. Nabídne těmto
občanům prožít den v bezbariérovém prostředí ambulantní péče, mezi svými vrstevníky
a žít běžným způsobem života.
Stavba budovy je částečně financována
z dotací EU IROP s vlastním doﬁnancováním
a provozovatel a právní subjekt CDS je nezis-

ková společnost „Další cesta z.s.“, která bude
zajišťovat provoz celého CDS. Samotné ﬁnancování služby je plánováno z příspěvků klientů, dále z velké míry z podpory Pardubického
kraje, sociálních odborů a z příspěvků obcí.
Nemalou měrou budou pro fungování a zajištění bytového a provozního zařízení potřebné dary a finance z řad sponzorů, donátorů a beneﬁčních činností.
Vlastní vybavení budovy typizovaným nábytkem a zařízením se bohužel nevešlo do
rozpočtu z evropských dotací, a tak vítáme
každou ﬁnanční i materiální pomoc. Jsme začínající a nově se otvírající společnost a všechny ﬁnanční i materiální pomoci budou využity na dovybavení centra, případně na činnost
s budoucími klienty. Svým darem pomůžete, zapojit se do běžného života těm lidem, kteří bohužel nemají to štěstí jako
my a není jim tak z hůry dáno.
Samozřejmě Vám nabízíme uveřejnění donátorů na našich internetových stránkách, dále osobní pozvání na slavnostním otevření budovy a prezentaci donátorů nejen při otevření
služby, ale i na nástěnce sponzorů přímo v centru Další Cesty. Další spolupráce dle dohody.
Další informace o nás, o našich současných
sponzorech a podporovatelích se můžete dozvědět na stránkách https://www.dalsicesta.cz/
nebo na FC https://www.facebook.com/dalsicesta.brozkova.3
Zároveň nabízíme tuto službu možným
klientům a zájemcům.
DĚKUJEME VŠEM ZA PŘÍPADNOU PODPORU, SPONZORSTVÍ A DARY.
Lenka Brožková a Mgr. Lenka Šturmová
zřizovatelé Další cesty,
tel. 721 459 451

Letošní udílení Cen Františka Filipovského
za dabing je již dávno za námi. V rámci letošních příprav jsme navštívili v keramické dílně Claudi Vanišovou, autorku keramických
sošek pro vítěze jednotlivých kategorií.

Kdo Vás jako první oslovil z Přelouče ohledně výroby sošek?
Byl to přece pan Pultr, a taky si vzpomínám,
že v té době, když jsme spolu začali komunikovat, jsem měla krámek v Ronově nad Doubravou, který znala a navštěvovala jedna paní
z Přelouče, jméno už si nepamatuji*. Možná ta
dala panu Pultrovi první impuls zeptat se mě,
zda bych nějakou sošku pro Ceny Františka Filipovského zkusila vytvořit. Tak to asi nějak
úplně na začátku bylo.
Jak vlastně ten návrh vznikl?
Když jsem dostala zadání vytvořit sošku pro
herce – dabéry, na začátku těch nápadů bylo
víc, zkoušela se třeba spodní deska ze dřeva,

od té se pak upustilo, hodně jsem přemýšlela
o celkovém vzhledu sošky. Vím, že tenkrát k mé
kamarádce jezdil na návštěvu pan režisér Vomáčka, s tím jsem se hodně o motivu sošky
radila. Taky jsem zkoušela vytvořit sošku se sluchátky, to nedopadlo vůbec dobře. Pořád jsem
si říkala, že vlastně ten dabér se musí koukat
na obrazovku na toho herce, kterého dabuje,
sleduje jeho intonaci hlasu, tak tam asi někde
vznikl nápad, že by vlastně měli být ty tváře
dvě – herec a dabér proti sobě. Celkový vzhled
sošky byl hodně dlouhý proces.
Jak dlouho trvá výroba jedné sošky?
S přestávkami asi tak přibližně 2 měsíce.
Když mi z Přelouče dodáte zadání včetně textů,
které se na desku k soškám razí také, tak nejdříve si připravím ty desky, písmo, vše musí postupně nějakou dobu schnout, dělá se tzv. přežah, pec, glazování, vyškrabávání a dočišťování
písmenek a pak následují hlavičky. Ty se dříve
modelovaly, nyní mi již delší dobu sošky odlévá bratr, což je pro mě mnohem lepší a také
klidnější varianta. Někdy jde všechno hladce,
někdy taky bohužel nastanou komplikace, jako
tomu bylo letos. Dělám stále ze stejného materiálu, stejný postup, pec a prostě letos když
jsem otevřela pec, slezla mi ze sošek glazura
a nastala trochu hysterie. Nevěděla jsem, proč
se to stalo. Radila jsem se s odborníky, jeden hlínař mi pak prozradil, že při těžbě hlíny se třeba
šlo do trochu jiné hloubky, hlína mohla mít ma-

linko jiné složení a glazura si s hlínou prostě nesedla. Do toho mě tlačil čas do předání, no nebylo to moc příjemné. Nakonec po několika
opravách vše klaplo a sošky jsem odevzdala
v termínu, uf ho. Nemám moc ráda zadání na
přesný termín, tak jsem ráda, že to jsou pro
mě vlastně jenom sošky pro Ceny Františka
Filipovského.
Tvoříte sošky pro dabéry, prozradíte nám
svého oblíbeného dabéra?
Na filmy se moc nedívám, nemám doma
ani televizi a mám vlastně moc ráda ﬁlmy s titulky. Ale pokud mám někoho jmenovat, tak
je to Valérie Zavadská.
Claudie Vanišová pochází z rodiny, kde od
nepaměti všichni pracovali s hlínou a keramikou. Její otec měl na starosti několik cihelen
v různých koutech republiky, hodně v dětství
společně s rodiči putovali. Dlouhou dobu působili v Hejnicích v Jizerských horách, tam někam
směřovala Claudie Vánišové při rozhovoru začátky své vlastní keramické tvorby. V současné
době má keramickou dílnu a její výrobky si můžete koupit přímo u ní v dílně v Paběnicích nedaleko Čáslavi nebo v kouzelném krámečku
s keramikou v Kutné Hoře. Nezapomeňte se při
návštěvě Kutné Hory v jejím krámku zastavit.
*) pozn. redakce: podle popisu paní Vanišové
se nejspíše se jednalo o paní Jitku Myšičkovou

POZVÁNKA

Pozvánka
na Vánoční koncert

Pořadatelé zvou všechny zájemce o pořady

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč každoročně
připravuje Vánoční koncert. Nejinak tomu bude i letos. Koncert se bude
konat v neděli 15. prosince 2019 od 18 hodin v Občanské záložně v Přelouči. V úvodu zazní skladby autorů, u nichž si připomínáme jejich významné jubileum.
Úvodní skladbu Josefa Bohuslava Foerstera, čestného člena a patrona
našeho sboru, jsme zařadili ke 160. výročí narození tohoto významného
skladatele. Před 60 lety převzal vedení přeloučského sboru Stanislav Polanský a jako jeho sbormistr působil 43 let. Z doby jeho působení ve sboru zazní dvě lidové písně, jedna v jeho úpravě. Josef Bohuslav Foerster
i Stanislav Polanský měli k Přelouči úzký vztah. První část koncertu
uzavře působivá lidová píseň v úpravě vynikajícího sbormistra Josefa
Pančíka Okolo Hradišťa.
Program bude pokračovat skladbami z období renezance (Deprez
a Palestrina) a baroka (Buxtehude).
Ke 100. výročí narození amerického varhaníka a skladatele Gordona
Younga uvede sbor jeho skladbu
pro čtyři hlasy Alleluia. Nebude chybět výběr z Missa brevis, jejímž autorem je Zdeněk Lukáš.
Koncert uzavřou skladby s vánoční tématikou. Posluchači si vyslechnou Moravské vánoční pastorely upravené Janem Trojanem, pastorelu
Jakuba Jana Ryby a závěrečnou část z jeho České mše vánoční.
Na své příznivce se těší
pěvecký sbor JBF

pana Jiřího Černého
na poslechový večer, který se bude konat

ve středu 4. prosince 2019
v Galerii - Vinotéce U Kotýnků.

BRUCE
SPRINGSTEEN
Americký zpěvák, autor a hudebník
oslavil letos v září 70 narozeniny.
Od roku 1973 dodnes vydal přes 20 velkých desek
a proslulý je zejména svými dlouhými koncerty,
plnými energie a radosti z muziky.
Předprodej vstupenek
od úterý 19. listopadu 2019 U Kotýnků.
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Kultura
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

PŘ ELO U Č ÁCI
Jubilanti září
Marta Dubcová
Václav Riegr
Věra Strouhalová
Ludmila Adamíková
Zdeňka Černá
Miloš Štosek
Josef Slavík

90 let
87 let
86 let
80 let
80 let
80 let
75 let

Stříbrná svatba
Renata a Vladimír Fichtnerovi

24. 9.

93 let
88 let

87 let
87 let
86 let
86 let
86 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let

Charita Přelouč pořádá přednášku
PŘELOUČ NA SVATOJAKUBSKÉ POUTNÍ CESTĚ

LUKÁŠ PAVLÁSEK
v pořadu

Přednáší: Olga Jankovcová

KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH

7. listopadu 2019 v 15.30 hod.

8. listopadu 2019 v 19.00 hod.

Galerie a vinotéka Kotýnek
Vstupné dobrovolné

Kino Přelouč
Vstupné 170/150 Kč

HODINA DUCHŮ
Komedie, která si pohrává s myšlenkou, co duchové vlastně dělají...
Hrají: Pavlína Mourková, Eva Decastelo, Lucie Linhartová, Michal Kavalčík, Jindra Kriegel, Bořek Slezáček, Josef Hervert, Matěj Kriegel

Zlatá svatba
Hana a Jan Danihelkovi

Jubilanti říjen
Libuše Bečičková
Vladislav Červa

Helena Faktorová
Věra Kučerová
Věra Popovičová
Metodějka Rumlová
Jiřina Hykšová
Anna Mašková
Vojtěch Arnož
Emil Kysilka
Stanislav Krtil
Hana Pamánková

listopad 2019
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Společenská rubrika

20. listopadu 2019 v 19.00 hod.
18. 10.

Vstupné 240/220 Kč

Kino Přelouč

www.divadloartur.cz

Stříbrná svatba
Milena a Ivan Duškovi

15. 10.

Přednáška MALÍŘ FRANTIŠEK EMLER (1912–1992),
rodák z Přelouče

Přírodopisná přednáška
NEJEN O VÁŽKÁCH NA PŘELOUČSKU

Přednáší: PhDr. Michael Zachař

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Říjnové vítání občánků proběhlo v termínech 1. a 8. 10. 2019
v zasedací místnosti Městského úřadu.
Všem novým občánkům velice gratulujeme a přejeme do života hodně zdraví a štěstí.

Přednáší: Mgr. Jiří Rejl

26. listopadu 2019 v 18.00 hod.

10. prosince 2019 v 18.00 hod.

Přednáškový sál KICMP Masarykovo náměstí
Vstupné 40 Kč

Přednáškový sál KICMP Masarykovo náměstí
Vstupné 40 Kč
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Nikol Bekerová

Mikuláš Flamík
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Vít Tomášek

Nikol Jakoubková

Jaroslav Němec

Viktor Kracík

Kateřina Boháčová
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Kultura

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
S knížkou do života

Pod Zelenou bránou

VU3V

Komorní soubory úspěšné ve Vidnavě

Cílem projektu S knížkou do života je informovat rodiče o možnostech společného čtení
s dětmi a o možnostech rozvoje čtenářských
dovedností prakticky od jejich narození.

Paní Janu Klimečkovou jistě není třeba přeloučským čtenářům představovat. Je to autorka,
která už dávno odrostla regionálním střevíčkům
a stala se celorepublikově známou spisovatelkou. Její knihy najdete v každé větší knihovně
a má své čtenáře v Čechách i na Moravě.
Její nejnovější kniha z pardubického prostředí, která se odehrává, stejně jako ty předchozí, nedaleko od Přelouče, úspěšně vykročila do literárního světa už před nějakou dobou
a je u nás v knihovně často žádaná. Proto jsme
tento podzim připravili setkání paní Klimečkové se čtenáři v přátelském prostoru Vinotéky Kotýnek.

S podzimem jsme zahájili i další, tentokrát
zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku.
Protože studentů stále přibývá, museli jsme
už tentokrát přistoupit k rozdělení celé skupiny na dvě části a máme tedy dvě třídy. Tématem zůstávají české dějiny, ale nyní jejich novější část od 15. století.
Jsme velmi rádi, že v Přelouči žije tolik aktivních seniorů, kteří se chtějí dál vzdělávat a trénovat svoji paměť.
Držíme jim všem palce v dalším studiu i k závěrečné zkoušce.
L. Hývlová

17. 10. 2019 dosáhly naše žesťové soubory (vedené Radkou Chmelařovou a Michalem Chmelařem) skvělých výsledků na soutěži komorních souborů ve Vidnavě. Nejmladší žesťové duo celé soutěže –
Jaroslav Mokříž a Marek Bechynský – vybojovalo skvělé 3. místo. Obě
žesťová kvinteta ve složení – Adam Čapek, Klára Junková, Eva Čapková, Martina Junková a Tomáš Vondrouš, dále Iva Jindřišková, Radka
Sotonová, Kamila Kautská, Vojtěch Ouřecký a Tomáš Vondrouš –
získala 1. cenu a zúčastnila se večerního koncertu vítězů. GRATULUJEME!!!
Vedení školy

V měsíci říjnu jsme se s dětmi a rodiči nad
knížkou Zubr si hledá hnízdo naladili na podzimní téma. Listování knížkou jsme mimo jiné
proložili stavěním hnízda z listí a vytvářením
tvarů z kaštanů podle předlohy. Popovídali
jsme si o zvířátkách a o tom, která v zimě spí
a která nespí. Většinu z nich jsme si i v pohádce a dalších knížkách ukázali. Jako památku na
podzimní setkání si děti odnesly vlastnoručně vybarvený lístek a kaštan od Záložny pro
štěstí.
Petra Šitler

Blahopřát přišel
i Vlastimil Vondruška
Dárky k narozeninám bývají různé. Když
jsme přemýšleli, co by potěšilo nás v knihovně a stejně tak i naše čtenáře, rozhodli jsme se
k oslavám 130 let od vzniku Městské knihovny pozvat na návštěvu spisovatele a historika
Vlastimila Vondrušku.

Doufáme, že toto milé setkání potěšilo autorku stejně jako její čtenáře a přejeme paní Klimečkové mnoho dalších nápadů a sil do další
literární práce.
L. Hývlová

Žili, byli nejen na hradech a zámcích...
U příležitosti 29. ročníku festivalu „ Jičín – město pohádky“ byla
vyhlášena výtvarná soutěž – Žili, byli nejen na hradech a zámcích...
Této soutěže se zúčastnila i naše mateřská škola a byla v ní velice
úspěšná. Odbornou porotou byly vybrány a odměněny obrázky Mikuláška Kostenka, Šarlotky Bínové a Viktorky Svobodové. Vítězům
gratulujeme a přejeme další úspěchy v malování.
Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935
Kdo v úterý 15.10. přišel na naše pozvání
do městského kina, určitě neprohloupil. Pan
Vondruška je nejen nejoblíbenější a nejčtenější autor českých čtenářů, ale je i mimořádně
zábavný vypravěč.
Strávili jsme s ním krásný večer, na který
budeme dlouho vzpomínat. Velké poděkování
patří KICMP Přelouč za zapůjčení prostor kina.
Do menšího prostoru by se nám asi fanoušci
pana Vondrušky nevešli.
L. Hývlová
11/19
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
TECHNOhrátky v OU Chroustovice
25. září navštívilo 15 žáků osmých
a devátých tříd OU Chroustovice,
kde jim místní škola nabídla seznamku se sedmnácti obory z oblasti gastronomie, služeb, stavebnictví, strojírenství, zemědělství
a zahradnictví. Nabitý program jim
představil všechny vyučované profese. Mohli si vyzkoušet řezání ytongu, výměnu kola u osobního vozu,
skládali zámkovou dlažbu, zkoušeli
virtuální svařování, frézování dřeva
či skládání hlavolamu. Gastroobory
je seznámily se zdobením perníčků
a poznáváním koření, v rámci služeb zase s přípravou a balením bylinkového čaje. S velkým zájmem si
děti vyzkoušely výrobu ozdobné květinové vazby. Všem chlapcům a dívkám
se akce velmi líbila.

Muzikoterapie v 6. C
Ve středu 25. září se žáci 6. C vydali do Muzea hudby v Praze, aby si vyzkoušeli lekci muzikoterapie. Báječná lektorka všechny seznámila s prostory
muzea, úvodní uvolnění před muzikoterapeutickými aktivitami zajistily
bublinky! Děti posílaly bublifukové „kouzelné“ bublinky přes 3 patra do
vstupního sálu muzea. Krásný zážitek! Pak už přicházely další a opravdu

hudební zážitky. Lekce začala v polotmavé místnosti posezením v kruhu
a živelným bubnováním na vodní barely. Bouřlivé bubnování pak vystřídalo
zhudebňování pocitů, zážitků, přání… Vodní barely jsme zase nahradili rytmickými nástroji z různých materiálů, a hrou na tělo – bubnování, tleskání,
škrábání, broukání – cílem bylo proměnit všechny spolužáky v jeden kompaktní sehraný orchestr! Na závěr muzikohraní a ke zklidnění přišla řízená
relaxace doprovázená jemnou hudbou. Dopoledne s muzikoterapií bylo pro
všechny novým nevšedním zážitkem, děti dostaly velikou pochvalu za vzájemné naslouchání a spolupráci. A proto po společné procházce po Karlově
mostě, přes Staroměstské náměstí kolem orloje a přes Václavské náměstí
kolem svatého Václava a Národního muzea nemohla chybět odměna na
přání – zastávka u McDonalds´s na něco dobrého. To si všichni zasloužili…

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Hurá z lavic do Prahy!
Naše krásné hlavní město si zaslouží víc než
jednodenní návštěvu, a tak 5. C vyjela za zážitky
na dva zářijové dny. Děti poznávaly především

HIGHVIBES
Tour 2019–2020 – BEZ MASKY
Po dvou letech se k nám opět vrátila kapela HIGHVIBES, která přijela s novým turné BEZ MASKY. Skupina svou hudbou oslovuje dnešní
generaci dětí a mladých lidí a sdílí s nimi hodnoty přátelství, vzájemné pomoci, upřímnosti a vztahů bez přetvářky. Autorem projektu „Na vlnách přátelství“ je zpěvák kapely Marek Vicany, který se věnuje skládání hudby a zároveň je lektorem v programu Zdravá mládež, zabývajícím se etickými
problémy mládeže. Spolu s tanečníkem a zpěvákem Jamalem předkládají
posluchačům své osobní zkušenosti s šikanou a vedou děti k uvědomění
si povrchní tváře internetu, k osobní odpovědnosti a skutečným životním
hodnotám. Program vznikl ve spolupráci s Linkou bezpečí, která letos slaví
25. výročí založení. Děti si koncert báječně užily. Povídalo se o věcech vážných,
zpívalo se, tančilo i skákalo a atmosféra byla jako na správném rockovém
koncertě. Skvělé spojení zábavy a poučení.

Dalším sportem prezentovaným na naší škole
byl baseball. Prvňáčkům a páťákům ho představil trenér pardubického týmu Waynes. Ukázka
se všem velice líbila, a tak se už těší na tělocvik,
neboť díky vybavení, které škola od klubu dostala už před dvěma lety, je baseball zařazován
i do hodin tělesné výchovy. Některé žáky baseball
nadchl natolik, že jezdí do Svítkova na tréninky.

Budoucí les

Pohár DDM ALFA v minikopané
V úterý 24. září se zúčastnili šesťáci a sedmáci naší školy turnaje o Pohár
DDM ALFA v minikopané, který se konal na hřišti PAMAKO v Pardubicích.
V konkurenci osmi škol obsadili chlapci pěkné 5. místo, když o jejich nepostupu do boje o medaile rozhodl jeden vstřelený gól.
V základní skupině porazili ZŠ Benešova 2:1, remizovali s Opatovicemi 1:1
a podlehli Lázním Bohdaneč 0:2. V souboji o páté místo přehráli ZŠ Resslova
3:2 na pokutové kopy.
Školu reprezentovali: Š. Poříz, M. Zeman, M. Dvořák, D. Jiřiště, D. Švanda,
L. Sotona, L. Košař, R. Mitkov, D. Hendrych, T. Lebeda, D. Popek a J. Sůra.
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kolorit historického centra. Prošly se po Václavském a Staroměstském náměstí, kde je zaujal
orloj na Staroměstské radnici. Při komentovaných prohlídkách Muzea Karlova mostu či Pražského hradu nebo při plavbě lodí po Vltavě do
Čertovky slyšely mnoho zajímavých informací.
Vyjely také lanovkou na Petřín, kde mohly vyběhnout na rozhlednu nebo projít bludištěm. Nebyly jen pasivními pozorovateli. V projektu Mise
Vyšehrad hledaly ve skupinách atributy, které
je provedly naší historií a připomněly jim významné panovníky a slavné osobnosti našeho národa.
V areálu Vyšehradu poznaly známá místa, zejména baziliku sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov,
Slavín a kasematy – podzemní prostory opevnění. K báječně prožitému času patřilo společné
stravování, skvělé ubytování i cestování vlakem,
tramvají a metrem. Všichni včetně pedagogického doprovodu (Mgr. P. Bezdíčková, Mgr. V. Tužilová, Mgr. P. Jadrná) si obou dnů v Praze moc
užili. Potvrdilo se, že s dobrou partou se dají podnikat super výpravy. Přejme dětem, ať jim zvídavost a kamarádství vydrží po celý školní rok.

Sport

Žáci naší školy se v sobotu 19. 10. připojili k celorepublikové akci Den za obnovu lesa. Vyrazili
do Slatiňan, kde se sázely jedle, buky, duby a borovice. Prvňáčci si své stromečky zasadili na pasece u Kočičího hrádku s pomocí rodičů, starší děti pracovaly samostatně, ale velmi zodpovědně.
Poctivě odkryly hrabanku, vykopaly jámy, zasadily a upevnily sazeničky do země. Práce je moc
bavila, ale čekal je ještě bohatý doprovodný program. Poobědvalo se na pařezech a pak všichni

s úžasem pozorovali, jak 25 tunový harvestor dokáže během dvou minut pokácet vysokou borovici, zbavit ji větví a nařezat na stejně dlouhé
klády. Pak se vydali na naučnou stezku. Děti poznávaly lesní zvěř, měřily stromy, stromolezci jim
ukázali semínka lesních dřevin a budky pro lesní
ptactvo, lesníci předvedli práci se speciálně vycvičenými koňmi. Nechyběly ani ukázky více než
stovky druhů hub, které mykologové ráno nasbírali v okolí Slatiňan. Na závěr si mohly děti ještě
zasoutěžit nebo opéct špekáček. Krásný slunečný
den, nádherná lesní vůně a radost z každého zasazeného stromku nabila všechny silnou přírodní
energií. Takové výborně připravené akce se rádi
zúčastní znovu.

Co se ještě dělo v říjnu?
v preventivní program ACET – 8. a 9. ročník
v besedy s městskou policií – 1. stupeň
v projekt Zdravé stravování – 5. ročník
v projekt

Ochrana člověka za mimořádných
událostí – 2. stupeň
v hudební pořad „Bez masky“ – 2. stupeň
v programy v městské knihovně a na MÚ –
3. a 4. ročník
v vlastivědné programy na zámku v Pardubicích – 4. ročník
v exkurze do TPCA Kolín – 5. ročník
v plavecký výcvik – 2. a 3. ročník
v paintball a nocování ve škole – 9. B
v sběr papíru
v „U školy snad straší“

Na přelomu září a října proběhly na 1. stupni
sportovní nábory. Prvňáčci se zúčastnili projektu
„Můj první gól“, který byl pořádán FAČR a FK
Přelouč. Žáci 1. ročníku byli rozděleni do skupinek a pak vystřídali 10 stanovišť, kde si vyzkoušeli
různorodé pohybové aktivity a samozřejmě si
také zahráli fotbal. Nakonec dostali všichni diplom
a odměny. Celá akce se vydařila nejen díky výborné organizaci, ale přálo i počasí.
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Noc vědců 2019
Naši žáci se hned z kraje školního
roku zapojili do celostátní akce Noc
vědců. V letošním roce jsme společně navštívili Univerzitu v Hradci Králové, kde se nejen seznámili s bohatým programem této již tradiční
akce, ale přímo se do dění zapojili.
Žáci sexty si pro návštěvníky připravili hned dvě akce.
První z nich byla Eko-celnice –
zde kontrolovali, zda mají účastníci
Noci vědců představu o tom jak nakládat s odpadem a zda se vyhýbají
nakupování neekologických výrobků, především obalů. Těm, kteří kontrolní stanicí prošli bez problémů,
žáci vystavili osvědčení. Ti, kteří snad
nesplnili podmínky pro průchod
celnicí, byli potrestáni symbolickou
blokovou pokutou.

Jakou druhou část programu univerzitní galerie si žáci sexty připravili
performance, ve které symbolicky
ztělesnili hromadění škodlivých látek v atmosféře. Tato akce se velmi
zdařila a přilákala pozornost širšího
publika.

Evropský den jazyků
Evropský den jazyků se každoročně koná 26. září a jeho motto zní:
„S jazyky toho dokážeš víc!“

Po stopách
Franze Kafky
Němčináři ze septimy a oktávy
si v průběhu měsíce září mohli vy-

Letos se této akce v pardubickém Evropském spolkovém domě
na Pernštýnském náměstí zúčastnili žáci tercie. Goethe-Zentrum Pardubice, Britské centrum Pardubice,
Francouzská aliance Pardubice a Europe Direct Pardubice si pro žáky
připravily jazykové hry, kvízy a různé
kreativní aktivity zaměřené na němčinu, angličtinu, francouzštinu, portugalštinu, španělštinu a samozřejmě
nechyběla ani čeština. Byl to příjemně strávený den s jazyky.
11/19

ce škol v rámci Evropy, dále spoustu praktických poznatků a rad od
zkušených koordinátorů, kteří jsou
v projektu Erasmus+ zapojeni od jeho
počátku v roce 2014. Zároveň ostatním účastníkům představila projekt
naší školy „Brána jazyků otevřená“,
který u nás probíhá od 1. 9. 2019.

Kapitoly z dějin umění
2019/2020
Přednášky jsou určeny pro žáky, kteří mají zájem o dějiny umění

zkoušet netradiční způsob výuky, při
němž se na hodinách německého jazyka zabývali životem a dílem Franze Kafky, pražského německy píšícího židovského autora, za kterým
jezdí do Prahy turisté z celého světa.
Septimáni se věnovali povídce Proměna, oktaváni se pustili do čtení
románu Nezvěstný. Důležitou součástí naší práce byla domácí četba,
přičemž ve škole pak probíhaly v kruhu jednotlivých skupin debaty i společná čtení stěžejních pasáží. Připomínky a postřehy některých studentů byly velmi podnětné a zajímavé.
Za odměnu se pak všichni mohli
podívat do pražské Společnosti
Franze Kafky, kde si prohlédli repliku Kafkovy knihovny a dozvěděli se
různé detaily z Kafkova života. Součástí naší návštěvy Prahy byl program nazvaný Po stopách F. K. Studenti absolvovali komentovanou
procházku a navštívili místa, kde
Franz Kafka zanechal své stopy.

Národní konference
Erasmus+/eTwinning

14

Napsali nám

Ve dnech 11.10. – 12.10. proběhla v Ostravě Národní konference Erasmus+/eTwinning, které se
zúčastnila koordinátorka projektu
Erasmus+ naší školy, Mgr. Bc. Jana
Brandová. Z konference si odnesla
nápady na další možnosti spoluprá-

a kultury. Náplň odpovídá přehledu
základních znalostí důležitých pro
zvládnutí maturitní zkoušky z dějin
umění či výtvarné kultury. Stejně tak
se jedná o znalosti nezbytné u přijímacích řízení na vysoké školy s výtvarným zaměřením. Hodiny jsou
koncipovány tak, aby žáci získali ucelenou představu o vývoji umělecké
činnosti člověka od pravěku až po
současnost. Aby dokázali interpretovat umělecká díla a popsat jejich
kontext s dobou jejich vzniku.

Ohlédnutí za Bohuslavem Martinů
Český skladatel světového formátu, Bohuslav Martinů (1890, Polička – 1959,
Liestal u Basileje), patří spolu s Bedřichem
Smetanou, Antonínem Dvořákem a Leošem Janáčkem ke čtveřici světově nejznámějších českých skladatelů. Pocházel z Poličky, tedy z východních Čech, z našeho
současného Pardubického kraje, stejně jako Bedřich Smetana. Letošní rok si připomínáme šedesátileté výročí jeho úmrtí,
proto je o něm napsán tento článek. Ač byl
českého původu, velkou část života prožil
v zahraničí – nejdříve v Paříži, kde studoval
díky stipendiu, posléze za 2. světové války
v Americe a po jejím konci ve Francii a ve
Švýcarsku, kde zemřel. Byl ovlivněn francouzským impresionismem, tedy hudbou
Clauda Debussyho a jeho učitele Alberta
Roussela, Pařížskou šestkou, skladatelem
Igorem Stravinským, dále jazzem a tehdy moderním neoklasicismem. Ovlivnění
neoklasicismem znamenalo, že komponoval podobné formy jako v klasicismu a baroku – např. concerta grossa, koncertantní
skladby, madrigaly, ricercary atd. Způsob
svého skládání připodobnil tak, že začíná
z tzv. buňky, tedy ze skupinky několika tónů, kterou postupně obohacuje o další tóny, čímž vznikne neperiodická hudební věta. Významná byla přátelství s americkým
dirigentem a kontrabasistou ruského pů-

vodu Sergejem Kusevickým, šéfdirigentem Bostonského symfonického orchestru, který některé jeho skladby premiéro val, a Paulem Sacherem, švýcarským
dirigentem a mecenášem umění, který
Martinů výrazně podporoval. Geniálnímu
fyzikovi Albertu Einsteinovi osobně věnoval za svého pedagogického působení
na univerzitě v americkém Princetonu Pět
madrigalových stancí pro housle a klavír.
Einstein byl totiž i nadšeným houslistou.
Skladatelský odkaz Martinů čítá přibližně 400 děl. Spolupracoval s českými spisovateli, básníky a výtvarníky. Byl i dobrým učitelem kompozice.
Bohuslav Martinů se narodil za vyzvánění zvonů 8. prosince 1890 v malé místnosti ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce,
kde jeho otec sloužil jako pověžný. Od
šesti let se učil hře na housle u poličského
krejčího Černovského, hru na tento nástroj
studoval i na konzervatoři v Praze, z ní byl
však vyloučen „pro nenapravitelnou nedbalost“, což dnes zní neuvěřitelně vzhledem
k tomu, kolik skladeb zkomponoval a jak je
uznávaný. V Paříži se oženil se švadlenkou
Charlottou Quennehenovou. Naposledy
byl v Čechách roku 1938, pak se sem již nikdy nevrátil. Po vypuknutí 2. světové války
utekli s manželkou před nacisty z Paříže do
Ameriky a žili v New Yorku, kde vznikly na-

Klub aktivní senior
Zprávy z KLASu

příklad jeho Písničky na jednu stránku, Písničky na dvě stránky, symfonie atd. Po konci války se přestěhovali do Francie, a pak do
Švýcarska. Martinů zemřel 28. srpna 1959
v nemocnici v Liestalu u Basileje na rakovinu žaludku, ještě v nemocnici byl balzamován. Jeho ostatky byly převezeny do rodné
Poličky v roce 1979. Celkově zkomponoval
šest symfonií, pět klavírních koncertů, dva
houslové koncerty, mnoho komorních skladeb, opery klasické, televizní nebo rozhlasové (např. Julietta aneb Snář, Řecké pašije,
Veselohra na mostě, Mirandolina), oratoria (Epos o Gilgamešovi), balety (Kuchyňská revue), velké kantáty (Kytice) a komorní kantáty (např. Otvírání studánek, Mikeš
z hor, Romance z pampelišek, Legenda z dýmu bramborové natě – na texty poličského
rodáka Miloslava Bureše) a mnoho dalších kompozic.
Jeho hudba, ač jsou některé skladby posluchačsky náročnější, je stále živá. Jeho
dílka hrají a zpívají žáci přeloučské ZUŠ,
např. klavírní cyklus Loutky, Písničky na
jednu stránku, Písničky na dvě stránky atd.
I přeloučský pěvecký sbor Josef Bohuslav
Foerster Přelouč provedl kantátu Otvírání studánek pod vedením svého sbormistra a tehdejšího ředitele LŠU Stanislava Polanského, a to 4. dubna 1961. Na
repertoáru měl i smíšený sbor Čarování
a pomluvy z Pěti českých madrigalů.
Petr Vacek
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Po velmi úspěšném výletu do Šumperka jsme se opět sešli 29. září
ve velké zasedací místnosti MÚ. Policie ČR se sídlem v Pardubicích
nám podobně jako vloni nabídla pořad o nástrahách, kterým jsou
vystaveni zvláště senioři. Členové divadla Ve Tři ve třech scénkách
předvedli situace, které se v poslední době odehrávají v mnohých
regionech. Díky komentáři členky kriminální policie jsme se dověděli, jak se vyhnout nepříjemným důsledkům důvěřivého jednání.
8. říjen patřil návštěvě Karlovy Koruny v Chlumci nad Cidlinou.
Průvodkyně nás provedla nově zařízenými křídly tohoto známého zámku. V této památce už skončila sezona, ale díky ochotě
pracovníků si mohlo tento objekt prohlédnout téměř 30 členů
našeho klubu, a navíc nám bylo umožněno seznámit se s interiérem kostela svaté Voršily na náměstí.
O prázdninách jsme společně s Domovem u fontány a společností Mykabo domluvili vzájemné setkávání a určité propojení
aktivit těchto tří subjektů. Prvním počinem byl turnaj ve hře Člověče, nezlob se! Utkaly se týmy Klasu a Domova u fontány v jejich prostoru. 16 účastníků se dobře bavilo. Zvítězila členka Klasu.
Další společnou akcí bude beseda o zdravé výživě a nových stravovacích trendech, kterou Domov uspořádá pro členy Klasu 12. listopadu dopoledne v tomto zařízení.
Kubátovi
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
KULATÝ STŮL DOMOVA U FONTÁNY
PROLAMUJE TABUIZOVANÉ TÉMA

Hravý podzim života aneb jak naši klienti
soutěžili se seniory z klubu KLAS

U příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby a v rámci
Týdne sociálních služeb se dne 2. 10. 2019 uskutečnilo v prostorách Domova u fontány setkání u kulatého stolu na téma Sociální práce při
zajišťování potřeb a přání klientů v paliativní péči s Alzheimerovou
chorobou, či jinými typy demence. Cílem tohoto setkání bylo předávání zkušeností, sdělování nových poznatků a sdílení dobré praxe mezi
zařízeními, zabývajícími se touto problematikou.
„Věříme, že zde předané zkušenosti budou přínosné pro všechny
zúčastněné, že v každém příspěvku
jsme našli něco zajímavého, co nás
přivede na nové myšlenky a nápady, jak zlepšit zajišťování potřeb
a přání klientů v posledním období života“, uvedla ředitelka Domova u fontány PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA.
Kulatého stolu se zúčastnili pracovníci sociálních zařízení Pardubického a Královéhradeckého kraje. Pozvání přijali i studenti VOŠ
Pardubice – Sociální práce.
Pracovníci Domova u fontány
se ve svých prezentacích mimo jiné zaměřili na psychologické, sociální i spirituální potřeby seniorů
v paliativní péči a představili rituály
v paliativní péči v Domově u fontány. Patří mezi ně například společné vzpomenutí na zesnulé v zahradě Domova u příležitosti Dušiček
nebo komorní rozloučení se zesnulým na oddělení, kde klient žil, při
kterém přítomní vzpomínají na společně strávené chvíle a mají možnost důstojně uctít památku svého kamaráda.

Stáří je období života, které mají někteří lidé spojené s obavami,
především o své zdraví. V našem Domově bydlí senioři, kteří již mají
nějaký zdravotní handicap, ale i přesto se někteří z nich nechtějí poddávat melancholickým náladám a hledají způsob, jak rozveselit svou
mysl. A my jim v tom velice rádi pomáháme. Vymýšlíme různé zábavné
aktivity, ať už pro povzbuzení těla nebo ducha. Oblíbené jsou především různé soutěže. Společně například zdoláváme pěší chůzí či jízdou
na vozíku řadu kilometrů v naší krásné zahradě a každým rokem se
snažíme ujít a ujet větší vzdálenost (fotograﬁe z akce „Jdeme spolu do
světa“ můžete zhlédnout na našich facebookových stránkách www.facebook.com/domovufontany)
Je-li ale nevlídné počasí, ven se nikomu z nás nechce, i s ohledem na
zdraví. Proto organizujeme řadu her a soutěží, kterým se můžeme věnovat uvnitř našeho Domova. Snad tou nejoblíbenější a nejčastěji vyhledávanou hrou je Člověče, nezlob se! Do ní se naši klienti vždy rádi
zapojí a pokud mohou porovnat své síly i s lidmi žijícími mimo náš Domov, zájem je o to větší. Jsme proto velice rádi, že se nám nově podařilo
navázat spolupráci s Klubem aktivního seniora KLAS Přelouč, kdy jsme
pro vzájemné seznámení připravili turnaj právě ve hře Člověče, nezlob se!

Stále jsem fascinovaná mozkem jako řídícím centrem organismu
Paní doktorko, s jakými problémy k vám pacienti nejčastěji chodí?
Suverénně nejčastějším steskem našich pacientů jsou bolesti zad, dále projevy polyneuropatie (brnění, mravenčení, pálivé bolesti končetin),
bolesti hlavy, motání hlavy, potíže s pamětí, epilepsie, stavy po cévních mozkových příhodách...
Věkové spektrum pacientů je asi velmi široké…
Neurologická onemocnění se vyskytují ve
všech věkových kategoriích, samozřejmě s přibývajícím věkem se pravděpodobnost, že člověk
neurologicky onemocní, zvyšuje.
Naši ambulanci navštěvují dospělí všech dekád, odhadem nejčastější věkovou skupinou jsou
lidé mezi 50 a 60 lety. A starší ročníky, které jsou
zároveň klienty místního (sousedícího) Domova
u fontány, navštěvujeme my po předešlé domluvě přímo v jejich zařízení. Líbí se mi v Přelouči
péče rodin o jejich seniory, je vidět opravdový
zájem příbuzných, aktivně se zapojují do procesu
léčby, doprovází je pravidelně ke kontrolám.
Pozorujete za dobu své praxe, že je odbornost
neurologa pacienty více vyhledávána?
Rozhodně ano – je to dáno větší osvětou, dostupností informací i dostupností péče.
Také lepšími možnostmi diagnostiky a léčby
než kdykoliv předtím a dobou, ve které si musíme zachovat vysokou konkurenceschopnost,

např. na trhu práce, do vyššího věku. Často, dle
příběhů z praxe, se jedná o situace, kdy si člověk
na své fungování klade vysoké nároky a jeho tělo
je dlouhodobou chronickou jednostrannou zátěží, a i přirozeně věkem, amortizováno, ale přesto si chce jedinec udržet svojí neměnnou práceschopnost a dočkat se přirozeného odchodu do
důchodu. Proto vyhledává pomoc ve smyslu potlačení bolestí, eventuálně řešení jeho situace bez
toho, aby musel sám měnit svůj zaběhlý režim.
Bohužel tyto případy nebývají snadno řešitelné,
spíše bývají neřešitelné.

mocemi (Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc apod.). Poté se věnovala praktické neurologii v Oblastní nemocnici
Kolín, ve Spánkové poradně Inspamed v Kutné
Hoře se zaměřovala na diagnostiku a léčbu poruch spánku. Nyní od června 2019 pečuje o pacienty na EUC Klinice Přelouč a díky spolupráci
s kolínskou nemocnicí, je i nadále v kontaktu
s akutní neurologií.
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Co vás na neurologii baví, čím je zajímavá?
Byla a stále jsem fascinovaná mozkem, jako řídícím centrem organismu, jeho fungováním. Mnohé z jeho funkcí zůstávají stále skryté a jsou předmětem dalšího bádání – to mě lákalo. Také již od
doby vysokoškolského studia jsem přitahována
mimořádně elegantním způsobem neurologické
diagnostiky, kdy na základě anamnézy a jednoduchého, ale promyšleného, systematického poklepu kladívkem, je možno přesně určit konkrétní
místo/oblast poruchy ve složité síti nervového
systému.
MEDAILONEK
MUDr. Mária Duﬁncová,
oddělení neurologie, EUC Klinika Přelouč
Působila na Neurologické klinice FN Olomouc,
kde se zabývala také neurodegenerativními ne-

O neurologické pacienty paní doktorka Duﬁncová
pečuje společně se sestřičkou Šárkou Divišovou

Akce se zúčastnilo 16 hráčů, kteří se vzájemně povzbuzovali a fandili si. Po napínavém souboji se stala vítězkou seniorka z klubu KLAS
paní Václavková. Druhé místo obsadil klient našeho Domova pan Daněk
a na třetím místě se umístila taktéž klientka našeho Domova paní Štainerová. Po celou dobu turnaje panovala výborná nálada, a proto se velmi těšíme na další společné akce, které spolu v budoucnu podnikneme.

První výprava Světlušek
Šest statečných světlušek se v sobotu 28. 9.
vydalo na první letošní výpravu po okolí Přelouče. V lese sbíraly houby, které v klubovně
usušíme a pak si z nich na schůzce zkusíme něco uvařit. Také si vyzkoušely, jaké to je, chodit
v neznámém prostředí poslepu. Na oběd si
opekly buřty. Ke konci dne se spokojené a s bolavýma nohama vrátily zpět k rodičům.
Nikol Elisová

Podzim
s našimi nejmenšími
Již něco přes měsíc se každou středu schází
naši nejmenší – Plamínci. Je to poměrně veliká
skupina předškoláků a prvňáčků z Přelouče a jejího okolí, která společně zažívá mnoho dobrodružství. První schůzky byly věnovány hlavně
seznamování, protože od září začalo chodit
mnoho nových dětí, a také se objevili noví vedoucí. K dalším zážitkům Plamínky inspirovalo samotné podzimní počasí. Jelikož v současné
době probíhá rozsáhlá rekonstrukce naší zahrady, rozhodli se Plamínci, že si podzimní pří11/19
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rodu přinesou až do klubovny. Momentálně
byste u nich nalezli krásný podzimní strom s barevným listím, pod kterým leží mnoho přírodních plodů. K podzimu patří i velký vítr, který
si děti mohou změřit pomocí vlastnoručně vyrobených větrných korouhviček. První výlet
Plamínky teprve čeká, ale to neznamená, že by
si podzim nemohli užít.
Klára Sotonová
11/19
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ

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

PŘEDNÁŠKA
OLGY JANKOVCOVÉ –
Přelouč na Svatojakubské cestě
Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 se koná
od 15.30 do 17.00 v Galerii a vinotéce u Kotýnků přednáška paní Olgy Jankovcové,
předsedkyně a zakladatelky spolku Ultreia z.s. Téma je PŘELOUČ na Svatojakubské cestě. Setkání pořádá Dobrovolnické centrum pro dobrovolníky i další
zájemce. Vstup je zdarma.

POTRAVINOVÁ SBÍRKA
V TESCU
V sobotu 23. 11. 2019 se znovu uskuteční POTRAVINOVÁ SBÍRKA v Tescu
Přelouč. Všichni „chariťáci“, naši dobrovolníci i přátelé charitního díla budou od
8 do 18 hodin vybírat a potom rovnou odvážet Vaše dary. Potraviny a drogistické
zboží, které darujete, poslouží materiálně deprivovaným rodinám přímo tady
v Přelouči a okolí. Pomoc rozdělujeme
podle pevně stanovených pravidel, příjemci se nacházejí v hmotné nouzi, kterou nám doloží písemným dokladem. Těšíme se na všechny dárce a doufáme ve
vaši solidaritu a štědrost.

PRONAJATÝ BYT
V SOKOLOVNĚ
Máme velkou radost, že se naší organizaci v říjnu podařilo pronajmout byt
2+1, a to v Sokolovně v Přelouči. Byt spravuje služba Podpora rodiny a podnájem
zde naleznou uživatelé sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, nebo
pěstounské rodiny, které se ocitly v bytové nouzi. Byt je už obsazený a my bychom uvítali další spolupráci. Poptávka
po dostupném pronájmu bydlení v Přelouči je ze strany rodin s dětmi daleko
větší než nabídka. Tím, že byt si pronajímá
naše organizace, svým dobrým jménem
a tradicí se zaručujeme majiteli, že nájem
bude vždy zaplacen.
Upřímné poděkování za obrovský kus
práce posíláme členům Sokola Petře
Kussmanové, Janě Bahníkové, Zdeňku
Vamberskému. Jenom díky nim našla
potřebná rodina domov.
Rita Levinská,
vedoucí služby
Podpora rodiny
11/19
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JAKUB KLUB
Říjen jsme, kromě běžných
aktivit a preventivnímu programu, věnovali křesťanským hodnotám –
identitě a sociálnímu společenství. Jedná
se o program ANANAS a celkem ho tvoří
10 hodnot. Cílem bylo dětem tyto první
dvě hodnoty předat zábavnou formou. Při
aktivitě zaměřené na identitu jsme se dívali
do zrcadla a děti popisovaly, jak se vidí ony
samy a poté jsme o nich hovořili my ostatní. Závěrem bylo, že každý z nás je jiný, každý jsme osobnost a zároveň něčím výjimečný i se svými odlišnostmi.
Další aktivita byla o hodnotě sociální
společenství. Aktivitu jsme pojmenovali
„Na jedné lodi“. Touto aktivitou jsme se
učili vycházet mezi s sebou, pomáhat si,
respektovat se. Děti si tak vyzkoušely, jaké to je být na jedné lodi s určitými lidmi.
Nejprve jsme potřebovali posádku, která
byla silná, statečná a odvážná. Poté jsme si
povídali, co je důležité, aby posádka uměla. Zároveň jsme se zamýšleli nad různými
situacemi, které by mohly nastat. V životě
se setkáváme se situacemi, kdy musíme vycházet s lidmi, se kterými spolupracujeme
a sdílíme svůj čas. Ať už je to ve školce, ve
škole, či v zaměstnání… Stejně tak to máme i v klubu.
Závěr října patřil Halloweenu, který byl
zábavný a strašidelný ☺ A jaký bude listopad? Tentokrát budeme tajemní, přijďte
do klubu a uvidíte ☺
Mgr. Mirka Škávová

JAKUB KLUBU 18
Říjen jsme v Jakub klubu 18 věnovali
mladým lidem a jejich budoucnosti. Proto se i téma měsíce jmenovalo „Moje budoucnost“. Na toto téma byly připraveny
různé aktivity zaměřující se na vzdělání,
zaměstnání a praxi mladých lidí, kteří se
připravují na svůj budoucí samostatný život. Mladí lidé by měli vědět, jak si představují svou budoucnost a měli by se umět
orientovat v dnešním „chaotickém“ světě. ☺ A my je na to rádi připravíme.
Na měsíc listopad máme připravené téma – „Závislosti (drogy, kouření), aneb
moderní je nekouřit“. Toto téma bude
zaměřeno spíše na prevenci. Při různých
aktivitách probereme s mladými lidmi nebezpečí a důsledky závislostí na drogách,
cigaretách nebo alkoholu. Zaměříme se

na předcházení rizikového chování v důsledku návykových látek a v rámci volnočasových aktivit si s mladými lidmi popovídáme o jejich zdraví a bezpečí, které právě
ona závislost ohrožuje.
Takže pokud se i Ty chceš dozvědět něco na toto téma, a ještě mnohem víc, neváhej a přijď za námi do klubu. ☺
Aneta Šindelářová, DiS

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
2020
Čas opět utekl velmi rychle a my již pracujeme na přípravách Tříkrálové sbírky 2020.
Jelikož koledujeme ve více jak 50 obcích na
Přeloučsku, tak musíme přípravám věnovat
mnoho času a pečlivě vše zkoordinovat.
Návštěva koledníků do vašich domácností proběhne ve dnech 4.–7. ledna
2020. Velmi důležitá je pro nás spolupráce
samotných obcí – starostů, dobrovolníků
a koledníků, kteří mají obrovský podíl na celé organizaci. Za jejich pomoc jsme opravdu vděčni, jsme si vědomi, že bez jejich
pomoci by to nešlo. I díky nim byl loňský
výtěžek, 326 187,- Kč, rekordní. Z výtěžku
jsme doplnili vybavení Jakub klubu a rozšířili jsme nabídku služeb pro věkovou skupinu 15–18 let, rozšířili jsme nabídku půjčovny kompenzačních pomůcek, zajistili
provoz charitního šatníku a dále také jsme
zajistili spoluﬁnancování nového služebního auta pro službu Podpora rodin.
Z Tříkrálové sbírky 2020 máme v plánu
nakoupit další zdravotní pomůcky do půjčovny kompenzačních pomůcek, které jsou
pak k dispozici potřebným. Dále bychom
rádi podpořili volnočasové a sportovní aktivity pro děti z rodin ohrožených sociálním
vyloučením. Našim cílem je podpořit fond
humanitární pomoci pro rychlou pomoc
lidem v krizi a také podpořit dobrovolnictví v našem regionu formou různých projektů pro žáky a studenty.
Koledování vyvrcholí tradičním Tříkrálovým koncertem žáků ZUŠ Přelouč, který
se uskuteční v neděli 12. 1. 2020 v kostele
sv. Jakuba v Přelouči. Děkujeme za skvělou spolupráci vedení, pedagogům a žákům ZUŠ Přelouč.
Přestože je celá sbírka velmi náročná,
jsme rádi, že se na ni všichni těší, protože
králové šíří poselství radosti a přináší požehnání všem, které navštíví.
Mgr. Mirka Škávová, koordinátorka

Trh práce
na Přeloučsku
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 30. 9. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 201 907 uchazečů
o zaměstnání. To je o 2 822 méně než v srpnu a o 22 424 osob méně
než před rokem. Zároveň jde o nejnižší zářijovou hodnotu od roku
1996, kdy bylo bez práce 169 024 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 182 853 dosažitelných uchazečů.
Podíl nezaměstnaných osob zůstal na 2,7 % (srpen 2019 – 2,7 %,
září 2018 – 3 %).

Statistika nezaměstnanosti – Pardubický kraj
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích
s rozšířenou působností Pardubického kraje – stav k 30. 9. 2019
Litomyšl 1,2 %, Polička 1,2 %, Ústí nad Orlicí 1,3 %, Žamberk 1,4 %,
Holice 1,5 %, Hlinsko 1,8 %, Pardubice 1,8 %, Vysoké Mýto 1,8 %,
Chrudim 1,9 %, Svitavy 2,0 %, Králíky 2,1 %, Česká Třebová 2,1 %,
Přelouč 2,1 %, Lanškroun 2,2 %, Moravská Třebová 3,3 %.

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 9/2019
K 30. 9. 2019 bylo evidováno 2 283 osob. V průběhu září došlo
v okrese Pardubice k nárůstu počtu nezaměstnaných o 2 osoby,
tj. o 0,1 %, meziročně byl zaznamenán pokles, který činil 2,8 %.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu setrval na hodnotě
1,9 %.
Na poptávkové straně trhu práce bylo k 30. 9. 2019 evidováno celkem 13 485 volných pracovních míst. V porovnání s předchozím měsícem počet volných míst klesl o 1 832 míst, tj. o 12,0 %.
V okrese Pardubice sledujeme dlouhodobě výrazný převis volných
míst nad počtem nezaměstnaných občanů. Je však třeba zdůraznit,
že více než 38 % z těchto míst nemá uvedeno konkrétní pracoviště
v okrese Pardubice. Na jedno volné místo připadalo v průměru
0,2 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou působností Pardubického kraje:
Přelouč 2,1 %,
Pardubice 1,8 %,
Holice 1,5 %

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

Podíl nezam.
na obyvatelstvu
v%

128

1,8

Chvaletice

56

2,4

Břehy

17

2,6

Choltice

24

3,2

název

Přelouč
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Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc září 2019 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Holotín 7,0 % (3), Jedousov 5,7 % (6), Žáravice 5,5 % (4), Lipoltice 4,6 % (13), Urbanice 4,5 % (2), Sovolusky 4,5 % (5), Újezd u Přelouče 4,5 % (5), Brloh 4,2 % (6), Zdechovice 4,1 % (18).
Nové žádosti o zprostředkování zaměstnání přijímáme od pondělí do pátku v úředních hodinách.
Pondělí a středa:
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
Úterý, středa a pátek: 8.00 – 11.00 hodin
Kontakty:
ředitelka

950 144 407
martina.malinska@uradprace.cz

zprostředkování zaměstnání –
vedoucí oddělení
950 144 401
NSD – hmotná nouze
950 144 520/503
SSP
950 144 501/502/504
příspěvek na péči
950 144 521/505/723
dávky OZP (průkazky)
950 144 506
Další informace najdete na: www.mpsv.cz a www.uradprace.cz
„Zpráva z podkladů ÚP“
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Od sametové revoluce po vznik městského úřadu.
Přelouč v letech 1989–1990 (2. část)
Ve čtvrtek 23. 11. se v Praze začala situace
obracet ve prospěch revoluce, mimo Prahu byl
postup výrazně pomalejší. Podobně tomu bylo
i v Přelouči. Situaci ve městě jsme nastínili na
konci 1. části, nyní jen doplníme, že na prvním
organizovaném mítinku v Přelouči M. Rudolf četl
výzvu na téma strach, dále mluvil F. Bumbálek, Naďa Hypšmanová, Radovan Bořek a Rosana Bořková. Setkáním provázel průvodním slovem J. Foršt.
Jan Petr byl konfrontován, proč za této situace
mlčí městský rozhlas. Na gymnáziu dle zmíněné
kroniky vystoupili z řad studentů mluvčí, kteří
sháněli aktuální informace na studentskou nástěnku. Zájem byl takový, že se z ní letáky z počátku dokonce i ztrácely. V těchto dnech se vysokoškolští studenti (M. Landsmann a další) pokusili
donést materiály o aktuálních událostech do Tesly, ale nebyli dobře přijati.
V pátek 24. 11. v Praze rezignoval generální
tajemník Miloš Jakeš, toho dne se konal v našem
městě druhý organizovaný mítink. Nálada byla
ten den radostnější, neboť se rozšířila zpráva o projevu Miroslava Štěpána (tajemníka Městského výboru KSČ v Praze) v ČKD Praha, kde byl dělníky
vypískán. Tuto zprávu už nemohlo ignorovat ani
cenzurované televizní vysílání a pro mnohé mimo
Prahu to byl jasný signál, že se situace pomalu začíná obracet. Na přeloučském mítinku promluvili
již také zástupci místních závodů, jejichž zaměstnanci také požadovali dodržování lidských práv
apod. M. Rudolf (za ČSPLO Chvaletice) zde hovořil o aktuální politické situaci, ale také o problémech

Výzva občanů města Přelouče k vyšetření
brutálního zásahu proti studentům v Praze
ze dne 21. 11. 1989
Zdroj: Státní okresní archiv Pardubice
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Historie

Přelouče. Tuto akci vedli opět F. Bumbálek, J. Foršt,
promluvili Pavel Erban a Petr Morávek. Zazpíval
znovu K. Novotný. V prvních dnech byli mezi nejaktivnějšími právě F. Bumbálek, J. Foršt, M. Rudolf
a K. Novotný. Není náhodou, že tito jmenovaní
pocházeli z okruhu přeloučských nezávislých či
undergroundových společenství, ve kterých byli
výrazně činní již v dřívějších letech. Naďa Hypšmanová-Kadlecová vzpomíná, že tento den (kdy již
sněžilo) někteří přinesli ze solidarity dobroty
(např. pečené moučníky) určené pro pražské studenty ve stávkové pohotovosti.
V sobotu 25. 11. začala některá celorepubliková média pomalu informovat bez cenzury
a o víkendu 25. až 26. 11. se konaly dvě velké demonstrace v Praze na Letné. V Přelouči se uskutečnily další každodenní mítinky před budovou
Občanské záložny, s každou akcí narůstal počet
účastníků. Nezávisle na skutečnosti, že v Praze na
Letné poprvé zahrál Jaroslav Hutka, měli obdobný nápad pořadatelé zdejších akcí, když zvali místního písničkáře Karla Novotného. V kulturní části
sobotního mítinku zazněla nahrávka Petra Skoumala „Neopouštěj nás“ (Svatý Václave). Zajímavostí je, že ozvučení na některých zdejších mítincích
se povedlo realizovat s pomocí tzv. světských,
konkrétně díky rodině Šmídových. Nejméně jedno setkání bylo ozvučeno na aparaturu zapůjčenou skupinou Polymetal.
Všude se začalo veřejně mluvit o připravované generální stávce, jejíž výsledek byl v přeloučských poměrech dlouho nejistý. Na jednom ze
setkání u Záložny v té době seznámil Miroslav
Krejčík přítomné se situací v obcích na Přeloučsku, kde vládla ještě větší opatrnost a vyčkávání.
Zprávy o situaci v Praze se na venkov dostávaly
složitě a s velkým zpožděním. Zápisy přeloučského OF uvádí, že v té době Jiří Lazar sehnal videokazetu se záznamem z Prahy ze 17. 11., Klub kultury měl ale zákaz od svých nadřízených (MěNV
Přelouč) zapůjčit prostory a promítací techniku.
M. Rudolf se domnívá, že tuto kazetu přinesl on
a v plánu bylo v Přelouči pustit také záznam
z krvavého masakru v Číně na náměstí Nebeského klidu z června 1989, který měl v Praze sehnat
M. Landsmann. Ne všichni přeloučští občané však
tehdy souhlasili s probíhajícími změnami a neváhali to dát najevo různými způsoby. Někteří
chodili se stížnostmi a udáními na stanici VB. Pamětníci vzpomínají na dnes již úsměvnou historku, kdy v těchto dnech došlo k drobnému fyzickému napadení zdejších protagonistů akcí J. Foršta,
F. Bumbálka a M. Rudolfa.
V neděli 26. 11. se v Praze OF setkalo poprvé
s premiérem Adamcem. Snad v ten samý den vymohla M. Bořková na tajemnici povolení k legálnímu promítání videokazety v Občanské záložně, občané zapůjčili techniku k promítání. Průběžně byly vylepovány po městě plakáty (pánové
M. Landsmann, R. Bořek, J. Hejný, R. Židlický), na

budově Záložny byl vyvěšen velký plakát OF,
který namaloval Petr Novák a vyvěsil R. Bořek
a M. Landsmann. Na podvečerním mítinku se
hovořilo o chystané generální stávce. Domluvilo
se, že se uskuteční na náměstí za účasti stávkujících ze všech místních závodů, škol a institucí.
Místní komunisté reagovali hanlivými plakáty proti OF, množeny byly na SNB z popudu
OV KSČ, mladí lepiči OF je ale strhli. Ten den se
také podařilo Márii Bořkové přečíst v městském
rozhlase výzvu ke generální stávce. Při čtení tohoto textu se může zdát, že vše probíhalo hladce a jednoduše. Ve skutečnosti to však taková
idylka nebyla a pro účastníky to byly velmi hektické dny.
Generální stávka se uskutečnila v pondělí
27. 11. a ani Přelouč nezůstala pozadu. Zúčastnilo se jí nakonec nečekaně několik tisíc lidí, hlavně z podniků (Tesla, Agra, AOZ, ČSPLO a další
chvaletické závody). Účast předčila očekávání pořadatelů. Atmosféra byla dle zápisů výborná, lidé
byli spontánní, provolávali hesla. Jeden z projevů
zde měl Petr Morávek ze Břehů, M. Rudolf seznámil přítomné s aktuální situací v ČSPLO Chvaletice, kde působil ve stávkovém výboru (pro doplnění uveďme, že na některém dalším setkání –
přesné datum není známo – informoval občany
o situaci v přeloučském vojenském útvaru, kdy
vojáci neměli od nadřízených vůbec žádné zprávy o aktuálním dění). O úspěšné generální stávce
(i na malých městech jako je Přelouč) informoval zahraniční rozhlas. Tehdejší žák ZŠ Pavel Matouš vzpomíná, že jako žáci sledovali z oken staré
školy dění na náměstí, neměli výuku a svým způsobem se všichni stávky také zúčastnili. Mnozí
z nich nosili trikolóry. Někteří pamětníci vzpomínají, že účast na generální stávce převyšovala
účast na prvomájové manifestaci v tomto roce.
Obecným problémem zpětně psaných poznámek z archivu OF je ovšem (ne)přesnost odhadu
počtu účastníků.
Zdroje a literatura:
SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky
jedné politické krize: (od listopadu 1989 do června 1990).
Praha: Prostor, 2003. 507 s.
Státní okresní archiv Pardubice, fond Občanské fórum
Přelouč
Archiv Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč, Kronika (1959–2007)
Městské muzeum v Přelouči, fond Tisky, sign. T 849
Vzpomínky pamětníků (Jaroslav Foršt, Mária Bořková,
Miroslav Krejčík, Miloš Rudolf, Naďa Hypšmanová-Kadlecová, Ing. Ivan Moravec, Ing. Miroslav Jirka,
Alan Pešta, Ing. Pavel Matouš, Mgr. Marek Landsmann
a další)
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KICMP, +420 731 697 085,
muzeum@kicmp.cz

SAMETOVÁ REVOLUCE V MATNÉ ZÁŘI BANALIT
Nemohu jinak – úctyhodné 30. výročí sametové revoluce mě také přimělo vzpomínat.
Snad i proto, že se poprvé opravdu cítím být
pamětníkem. Zatímco Matěj Pešta téma pojal
velkolepě z pozice historika a líčí, zdá se, události především z pozice „sametových revolucionářů“, chtěl bych téma uchopit ryze subjektivně a spíše z pohledu každodennosti sklonku
80. let. Z pohledu třináctiletého dítěte, které
patří svým věkem do generace Husákových dětí, dítěte, které žije v malém městě a pohybuje
se na naprosté periferii dějinných událostí.
Prostě a jednoduše – pojďme si společně zavzpomínat…

šků z toho zešílí. Nechápal jsem, jak je něco takového možné – proč nezasáhne policie? Radili
nám, že při výbuchu atomové bomby musíme
lehnout nohama k epicentru. Po chemickém
útoku si musíme vbodnout do břicha injekci.
O cvičeních CO jsme seděli v šatně v plynových
maskách. Skoro jsem měl pocit, že tak dlouho,
dokud se někdo z toho gumového smradu nepozvracel. Ne, 80. léta byla pěkně dekadentní.
Jako prostitutky zmalovaní Mötley Crüe, Depeche Mode v kůži, všechny ty elektro falzety
a vřískání heavymetalových zpěváků, to byl
přímo duch této doby. Doby raket středního
doletu.

Střídání symbolů – pionýrské odznaky střídá
stužka nošená v listopadu 1989 a další symboly
nové doby

29. dubna 1989 napadla nečekaně sněhová nadílka. Do deníku jsem si napsal: „A tak se může
stát, že o 1. máji půjdeme sněhem.“ A 1. května
následovala poznámka: „Vše roztálo, pršelo.“
Takový záběr už dnes neuvidíte, výhled zakrývá
nová stavba úřadu
Před pěti lety jsem si o této době poznamenal: Dětství pomalu končilo, tak jako normalizace. Zpětně má člověk tendenci idealizovat
a vnímat tu dobu jako ztracený poklid. Taťka
končil v práci ve čtvrt na tři a pak měl volno.
Pravá práce mu začala, až když začal samostatně podnikat. Měl na mě čas. A vůbec byla
fůra času. Nespěchalo se. Nebylo kam … Méně
si už člověk uvědomuje – bylo to z velké části
tím, že v dětství vnímáme čas jako pomalu
tekoucí. Říká se také dnes často, že ten dřívější
svět byl čitelnější – dobro a zlo, východ a západ;
zlo si brousí zuby, ale komunisté, šediví funkcionáři, ho zastaví. Sice tu byl příslib dobrého
konce, ale zcela uklidňující to nebylo. Západ mi
byl líčen jako nějaká kyberpunková hrůza. Když
jsem byl malý, jeden ze spolužáků mi vyprávěl
o neuvěřitelné prohnilosti západu následující:
zpěvák skupiny Kiss má tak zkažené zuby, že
když je na koncertě vycení, přední řady fanou-

Od svého taťky jsem převzal jednu hezkou
tradici – vedení tzv. vánočního deníku. Začínal se psát s prvními příznaky zimy či v dálce
se vynořujících Vánoc (tehdy ještě vánoc s malým v) či zimy. Roku 1989 to byla např. poznámka z konce srpna, že v záběrech z tradičního
výstupu mládeže na Rysy ukazovali již zasněžené vrcholky Tater. Anebo záznam z 1. září,
kdy jsem využil zájezdu Agrozetu na Zemi živitelku do Českých Budějovic k tomu, abych
zakoupil první vánoční dárek – dřevěnou slánku babičce.
V tomto deníku se nachází i řada poznámek
z listopadu roku 1989. Z většiny dýchá sympatická neměnnost času dětství, výjimečně tu ale
najdeme i příznaky tání a chystaných změn.
11. listopadu jsem oslavil svátek a jedním z dárků byla nově vydaná kniha Františka Louckého
Mnozí nedoletěli, obsahující především medailonky letců, kteří položili svůj život za vlast
za druhé světové války. Velká pozornost je pochopitelně věnována našim letcům v RAF. Doba se měnila, toto téma přestávalo být tabu,
ač článků a knih o našich letcích na západě bylo stále jako šafránu.
Na komunistický režim byla poměrně velká
pozornost věnována kanonizaci Anežky Přemyslovny. 12. listopadu 1989: „Dopoledne dávali kanonizaci Anežky Přemyslovny. Byl to přímý přenos z Vatikánu. Od pěti šli naši na ﬁlm
do kina. Já jsem se díval na televizi na hru o Anež-

ce Přemyslovně.“ A přikreslil jsem si i papeže
Jana Pavla II. Vypadal spíš jako Mikuláš.
13. listopadu jsem „dostal tradiční tři korunky na svačinu“ a poznamenal jsem si: „Venku
je –2 °C, ale sníh stále nechce padat.“
Učiňme první odbočku. Jaké počasí se vám
vybaví, když se řekne „listopad 89“? Mně automaticky naskočí šeď, zataženo a mráz.

listopad 2019

Přeloučský ROŠT

Historie

Na této fotograﬁi je dobře patrná zima konce
roku 1989. Snímek by nás jako bývalé obyvatele
Východočeského kraje mohl zaujmout. Výsledkem euforických nálad byl pokus z 3. prosince
1989 propojit Hradec Králové a Pardubice živým řetězem lidských rukou. Vznikl řetěz 10 km
dlouhý, ale na splnění cíle to nestačilo. Možná proto nevraživost mezi obyvateli „Mechova“ a „Perníkova“ přežívá až dodnes.
(Fotograﬁi zapůjčila paní Kateřina Mazurová)
Chceme-li detailnější odpověď, nahlédněme
do kroniky obce Valy. Záznamy v ní jsou v tomto období bizarní, soustředí se totiž pouze na
téma počasí. Jako kdyby lidské dějiny nic neznamenaly. Čtení následujícího úryvku můžeme
pojmout i jako malý kvíz. Najdete jediné místo,
které prozrazuje, že se v listopadu 1989 něco
důležitého stalo? Teploty se začátkem měsíce vyšplhaly vysoko, až ke 14° C, ale záhy začaly pozvolna klesat, až 9. 11. klesly i přes den téměř
k nule. „Ve dnech 11. 11. až 14. 11. 1989 je ráno
zataženo, ranní husté mlhy, během dne polojasno. Ráno mráz 1–2 stupně, denní teplota 4–6 st.
nad nulou. Během dne polojasno. Dne 15. 11.
1989 je ráno oblačno, mráz 1 stupeň, během
dne 4–5 st. nad nulou. Vane jihozápadní vítr. Ve
dnech 16. 11. až 20. 11. 1989 dochází k ochlazení.
Ranní mrazíky 6–2 st. Během dne teplota 4–5 st.
nad nulou. Vane jihozápadní vítr. Památného
dne 17. 11. 1989 je ráno rovněž jasno, mráz 6–5
stupňů, během dne 2–4 stupně nad nulou. Vane
rovněž jihovýchodní vítr.“ V následujících dnech
se teploty držely ráno často pod nulou (23. 11.
mráz –4°C), přes den několik stupňů nad nulou.
Převážně bylo zataženo. Mrholení 22. 11. vystřídalo po ochlazení sněžení, vrstva sněhu dosáhla
5 cm. I další dva dny se objevovaly sněžné přeháňky. „Ve dnech 25. 11. 1989 a 26. 11. 1989 je
zataženo, mráz 4–6 st., během dne mráz 2 stupně. Vane silný jihozápadní vítr, který přináší vy11/19
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datné sněžení. Vrstva sněhu 10–15 cm. Dne
27. 11. 1989 je ráno zataženo, teploty kolem nuly – obleva. Během dne 3–4 st. nad nulou. Oblačno, slabé sněžení, později mrholení.“
Na staré základní škole na tehdejším náměstí Rudé armády, jejíž vestibul zdobil portrét
V. I. Lenina s heslem „Učit se, učit se, učit se“
a krajinka s mlýnem a citátem J. A. Komenského „Škola bez kázně je jako mlýn bez vody“,
začal dle mého deníku neklid, ač ne revoluční,
již 16. listopadu: „Ve třídě se rozhořel oheň křídových bitev. Holečková začala vyšetřovat. Ale
má to marný.“ I 17. listopad, památný den, proběhl bez revolučních vzruchů: „O těláku jsme
byli venku. Bylo asi mínus 2°C. Běhali jsme v tričku s krátkým rukávem a byla nám hrozná zima.“
Víkend 18. a 19. listopadu proběhl poklidně –
oslavili jsme dědovy narozeniny, zajeli na výlet do Litomyšle podívat se na výstavu Vánoce
včera a dnes.
Až pondělí 20. listopadu přineslo první zprávy o událostech v Praze. „Uch, zase to pondělí.
Ve škole jsme měli do půl druhé. Po dobrém
obědě ke mně přišel Petr, hráli jsme ruletu asi
do půl čtvrté. Potom jsem šel s Petrem k babičce na zahradu. Hráli jsme fotbal. Domů jsem
přišel kolem páté hodiny. Díval jsem se na televizi na Studio kontakt. Ukazovali, jaký jsou
v Praze demonstrace, asi se něco semele.“ Po
pravdě – už se nějaký den semílalo.
Televize konce 80. let – pokud jste byli tehdy
dětmi, asi si vzpomenete na zavedený sled pořadů: úterý – Studio kamarád, středa – Vega,
čtvrtek – Magion, pátek – něco podobného soutěži Hip, hap, hop, sobota – Pionýrská vlaštovka,
neděle – Studio kamarád. Na Studio kontakt si
vůbec nevzpomínám, přesto ono mě asi jako
první informovalo o událostech v Praze.
Pohled do televizních programů tehdejší doby je poučný. Svobodné slovo ze 21. listopadu
stále ještě tradičně informovalo o televizních programech SSSR, NDR a PLR. I. program vysílal od
rána do hluboké noci. V 16.50 jste mohli zhlédnout Hlásí se CO ČSSR, Večerníček byl vysílán od
19.00 (Pásli ovce Valaši), ve 22.30 jste si mohli
poslechnout Hudbu z respíria. II. program zaha-

Napsali nám, sport
joval vysílání až v 15.30. Studio kamarád začínalo v 16.45, poté byl vysílán 4. díl sovětského
seriálu Michail Lomonosov. Večer jste si mohli
zasportovat u Cvičme, cvičme strečink (19.10),
následoval Televizní klub mladých, který vás za-

vedl na setkání sběratelů kuriozit na ostravské
Černé louce (20.00), poté Aktuality.
(Dokončení příště)
Martin Štěpánek

Drobné kamenné památky Přeloučska.
Kaplička v Jeníkovicích
Co nalezneme téměř na každé návsi vesnice?
První, co nás napadne, je kostel. Ale když tam není kostel, tak co? Někdy zvonička, křížek, pomník
padlým hrdinům nebo významného občana, občas zvonička a křížek, k tomu nějaký ten pomník.
Ale na co jsme zapomněli? Přeci na kapličku. Pojedeme-li přes Jeníkovice, tak místní kapličku určitě nemineme.
V obci Jeníkovice v jihovýchodní části Přeloučska se mezi domy čp. 6 a 57 nachází kaplička. Datovat její výstavbu je kupodivu celkem
obtížné a autorům se rok dokončení nepodařilo i přes snahu dohledat. Z Pamětní knihy
obce Jeníkovice vedené teprve od roku 1930
se dozvíme, že byla zasvěcená svatému Václavu, má věžičku a zvonek a o její údržbu se stará
obec. V roce 1932 byla provedena oprava střechy nákladem 403 Korun, o dvacet let později
byla kaple opět opravena a okolo upravena zahrádka a konečně roku 1995 došlo k zatím asi
poslední rekonstrukci památky za pomoci Stavebního podniku Přelouč, 28. září téhož roku
byla znovu vysvěcena.
Díky výpiskům, které laskavě poskytl Mgr. Jan
Tetřev z Východočeského muzea v Pardubicích se podařilo zjistit, že roku 1900 řešila rada
obce, co s rozbitým zvonkem v kapličce. Nakonec zřejmě objednali nový od ﬁrmy Červený
z Hradce Králové, v dubnu téhož roku jej měli
v plánu dát posvětit a umístit do zvoničky. Díky tomu víme, že přinejmenším koncem ledna
1900 v Jeníkovicích kaplička již nějakou dobu
stála, vzhledem k jejímu provedení lze předpokládat, že vznikla někdy v předchozích třiceti letech. Jedná se o zděnou stavbu o rozměrech

zhruba 4x3 metrů, ve výklenku nad vchodem
je umístěna soška Madony a na střeše je plechová zvonička s větracími otvory. Zcela na
vrcholu vidíme kříž. Celkové architektonické
provedení je nyní v jakémsi neoklasicistním
slohu. Kaplička se nachází mezi dvěma lípami
a nyní je v dobrém stavu.

Pravidla silničního provozu 19
Vodorovná značka (obr. vlevo), vyznačuje dovolené zastavení a stání a stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace.
Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do
vozovky vyznačenou plochu. V úseku označení touto značkou je stání
dovoleno za podmínek stanovených svislou dopravní značkou. Tou
může být třeba značka „vyhrazené parkoviště“ (obr. vpravo), jež označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze některých vozidel.
Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno a popřípadě v jaké
době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce, ale mohou být uvedeny
i přímo na značce místo nápisu. Využití takto označených míst je obvykle vozidly zásobování, taxislužby apod.
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista

Přelouč se probojovala do ﬁnále 2. ligy
a postoupila do nejvyšší soutěže
Ragbisté Přelouče se dokázali probojovat do ﬁnále 2. ligy a zajistili
si tím možnost postupu, po 11 letech, do nejvyšší soutěže. Po jarní části
sezóny, kdy jsme ve 2. lize obsadili 1. místo se 100% úspěšností 7 výher, jsme postoupili do nadstavby 2. ligy. Do té postoupili 1.–4. tým
z 2. ligy a spadl tam 7. a 8. tým z 1. ligy, kde se bojovalo o konečná první
dvě místa, zaručující možnost postupu do 1. ligy. O tato dvě místa bojovaly týmy Slavie Praha, Zlína, Brna Bystrce, Havířova, Českých Budějovic a Přelouče. Po základní časti nadstavby 2. ligy jsme obsadili 2. místo
se třemi výhrami a dvěma těsnými porážkami, které nám zajistilo lepší
postavení ve dvoukolovém semiﬁnále, ve kterém se naším soupeřem
stal tým Zlína. Dvojutkání mělo nabídnout pěkné, tvrdé, a hlavně vyrovnané ragby. Přelouč ve Zlíně 3x po sobě prohrála a bylo načase tuto sérii protrhnout. Což se ragbistům Přelouče podařilo a do odvetného
utkání si odvezli výhru a 16-ti bodový náskok. V odvetném utkání jsme
dokázali Zlín porazit ještě vyšším rozdílem a zajistili jsme si tím i ﬁnále proti
týmu Slavie Praha, která ve svém dvojutkání nedala šanci Brnu Bystrc
a porazila ho s přehledem 64:16 (43:9) a 115:0 (74:0). Finále se odehrálo po uzávěrce Přeloučského Roštu, na hřišti Slavie v neděli 27. října.

Kolikátá už to byla v našem seriálu kaplička?
No, pár už jich bylo. Kolik je kapliček na Přeloučsku? Počítal to někdy někdo? Na konci našeho
seriálu určitě nějaké číslo padne. Už teď víme,
že bude minimálně dvouciferné.
Text + foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta

Konečná tabulka nadstavby 2. ligy ragby 2019

Fotohádanka
Říjnová fotohádanka zněla: „Na fotograﬁi Františka Prášila vidíme hrubou stavbu jednoho z pavilonů mateřské školy čp. 1332
v Kladenské ulici. Pochází asi z let z 1975–1977. Stavba této školy začala v roce 1974 v podobě pěti na sebe navazujících pavilonů z blokopanelů a dokončena byla roku 1978. Vyučuje se zde
od roku 1979.“

1. kolo
RC Přelouč – RC Havířov
66:19 (38:7)
Sestava: Staněk, Čejka, Dušek, Backa, Pánek, Dostál, Kouba, Trunec,
Čížek Jakub, Čížek Jan, Svoboda, Nevrlý, Kohout Jan, Rozkošný, Petržilka.
Střídali: Šmíd, Novák, Hanč, Jech, Suchý, Charvát, Pavelka
Body: Rozkošný 19 (8KPP, P) Svoboda 15 (3P), Čížek Jan 15 (3P), Backa 5, Petržilka 5, Kohout Jan 5

Gratulujeme Ladislavovi Roušarovi ml., který byl vylosován a stal
se vítězem říjnové fotohádanky. Výherce prosíme, aby se dostavil
do redakce Roštu (Městský úřad Přelouč, 3. patro) pro svou výhru.
Nové odpovědi zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz a velice
děkujeme za Vaši přízeň.

2. kolo
RC Bystrc Brno – RC Přelouč
5:45 (5:14)
Sestava: Staněk, Čejka, Dušek (50m. Novák), Šmíd, Pánek, Kouba
(40m. Pavelka), Dostál, Trunec (60m. Charvát), Musil, Čížek Jan, Stýblo (75m. Doležel), Nevrlý, Čížek Jakub, Petržilka, Kohout Jan
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Body: Čížek Jan 15, Čížek Jakub 6, Musil 5 Stýblo 9 Staněk 10.

3. kolo
RC Přelouč – RC Slávia Praha
8:19 (0:12)
Sestava: Staněk, Čejka, Dušek, Šmíd, Pánek, Dostál, Kouba, Okleštěk,
Rozkošný, Čížek Jakub, Pavelka, Nevrlý, Kohout Jan, Stýblo, Petržílka.
Střídali: Novák, Jech, Suchý, Charvát, Doležel, Kosař
Body: Rozkošný 3 (TK), Kohout Jan 5 (P)
4. kolo
RC Zlín – RC Přelouč
50:46 (24:19)
Sestava: 1. Novák 2. Čejka 3. Dušek 4. Backa 5. Pánek 6. Okleštěk
7. Šmíd 8. Trunec 9. Rozkošný 10. Čížek Jan 11. Stýblo 12. Nevrlý 13. Kohout 14. Petržilka 15. Čížek Jakub
Střídali: Charvát, Jech, Suchý, Hanč, Kosař, Pavelka, Doležel
Body: Rozkošný 11 (1×P, 3xKPP), Kohout 10 (2×P) Čížek Jan 10 (2×P)
Okleštěk 5 (1xP), Petržílka 5 (1xP), Trunec 5 (1P)
5. kolo
RC Přelouč – RC České Budějovice
50:15 (24 :5)
Sestava: Novák, Čejka, Dušek, Backa, Jech, Kouba, Pavelka, Dostál,
Rozkošný, Čížek Jan, Stýblo, Nevrlý, Kohout, Svoboda, Čížek Jakub
Střídali: Charvát, Kosař, Suchý, Pánek.
Body: Rozkošný 15 (1TK,6KPP), Čížek Jan 10 (2P), Dostál, Svoboda,
Stýblo, Čížek Jakub, Kohout 5 (1P)
1. Semiﬁnále
RC Zlín – RC Přelouč
27:43 (15:14)
Sestava: Novák (62. min Charvát), Čejka, Dušek (54. min Pánek),
Backa, Jech (52. min Hanč), Kouba (51. min Suchý), Stýblo (62. min Kosař), Dostál (62. min Pavelka), Rozkošný, Čížek Jan, Svoboda, Nevrlý,
Kohout, Petržilka, Čížek Jakub
Body: Čížek Jan 15 (3 P), Rozkošný 8 (4 KPP), Backa, Svoboda, Čížek
Jakub, Petržilka 5 (1 P)
2. semiﬁnále
RC Přelouč – RC Zlín
60:24 (24:12)
Sestava: Novák (Staněk), Čejka (Charvát), Dušek (Pánek), Backa,
Jech (Trunec), Kouba (Okleštěk), Dostál, Suchý (Hanč), Rozkošný,
Čížek Jan (Pavelka), Petržilka, Nevrlý, Kohout Jan, Svoboda, Čížek
Jakub
Body: Petržilka 10, Čížek Jan 10, Čížek Jakub 10, Rozkošný 15 (1TK, 6KPP),
Čejka 5, Dostál 5, Svoboda 5
Vojtěch Horáček
11/19

25

FK Přelouč
Fotbalisté FK Přelouč v srpnu vstoupili do nové sezóny a zde přinášíme přehled dosavadních výsledků.

A-mužstvo
se po rozpačitých dvou kolech chytlo a pohybuje
se uprostřed tabulky, zatím se nám však nedaří na
hřištích soupeřů.
Ústí n. O. B – A-mužstvo
1 : 0 (0 : 0)
Branky: 84. Pavlásek
V poli vyrovnané utkání, ale domácí byli o jeden
gól šťastnější.
Vysoké Mýto B – A-mužstvo
2 : 0 (0 : 0)
Branky: 58. Dvořák z pen., 87. Hájek
Po vyrovnaném prvním poločase získali domácí
převahu a šli do vedení, které potvrdili v posledních minutách.
A-mužstvo – Svitavy B
2 : 1 (1 : 1)
Branky: 26. Linhart, 90.+1 Březina – 13. Leinweber
Po vyrovnaném průběhu šťastná výhra brankou
Březiny ze skrumáže v jedenadevadesáté minutě.
Tuněchody – A-mužstvo
1 : 4 (1 : 1)
Branky: 20. Lamberský – 11. Hudec, 65. Hrečín,
81. Vančura, 86. Oliva
Celý zápas jsme byli lepší, ale deﬁnitivně jsme o naší výhře rozhodli až v posledních deseti minutách.

Sezemice – B-mužstvo
3 : 1 (2 : 1)
Branky: 7. Knaute z pen., 30. Kuclér, 90. Sušil –
21. Hladík z pen.
Domácí měli po celý zápas mírnou převahu, naše
mužstvo však s nimi dlouho drželo krok a své vedení a zisk tří bodů tak domácí potvrdili až v poslední minutě zápasu.
B-mužstvo – St. Mateřov
1 : 1 (0 : 1)
Branky: 86. Rokyta Vá. – 43. Šrám
V první půli byli hosté lepší, po přestávce se naše
mužstvo zlepšilo a získalo převahu, kterou zužitkoval čtyři minuty před koncem Rokyta střelou
z přímého kopu a zařídil tak spravedlivou remízu.
Křičeň – B-mužstvo
2 : 1 (0 : 0)
Branky: 48. Koki, 74. Zeman – 81. Martin Beránek
Bojovné utkání v první půli moc šancí nenabídlo. Branky padaly až po přestávce a domácí byli
o jeden gól lepší.
B-mužstvo – Nemošice
1 : 0 (1 : 0)
Branky: 33. Linhart
Naše mužstvo sehrálo proti poslednímu celku tabulky nepovedené utkání, ve kterém může děkovat za tři body výbornému Šutovcovi v brance.
Mikulovice – B-mužstvo
4 : 2 (1 : 1)
Branky: 27. Valský, 51. Plesinger, 86. Soukup,
90. +1 Pitra – 9. Beránek Ma., 76. vlastní

Starší žáci – Nemošice

0 : 0 p.k. 3 : 5

Starší žáci – Prosetín
3 : 3 (1 : 1) p.k. 4 : 3
Branky: 24. Koth, 66. a 67. Hrobař
Slatiňany – Starší žáci
2 : 7 (1 : 3)
Branky: 19., 31. a 47. Koth, 6. a 39. Hrobař, 49. Kamas, 60. Šnýdr
Starší žáci – L. Bohdaneč
6 : 0 (3 : 0)
Branky: 52., 58. a 61. Koth, 14. Hrobař, 14. Košař,
31. Katzer
Jiskra 2008 – Starší žáci
Branky: 13.Vančura

3 : 1 (1 : 1)

Mladší žáci
vyhráli hned v prvním kole, ale zatím je to jejich poslední výhra.
Heřm. Městec – Mladší žáci
Branky: 38. Katzer

0 : 1 (0 : 0)

Mladší žáci – Nemošice

0 : 9 (0 : 5)

Mladší žáci – Prosetín
3 : 6 (1 : 4)
Branky: 23. Hubka, 34. Macháček, 54. Balý
Slatiňany – Mladší žáci

6 : 0 (4 : 0)

Mladší žáci – L. Bohdaneč
Branky: 42. a 52. Sukdolák

2 : 3 (0 : 0)

Jiskra 2008 – Mladší žáci
Branky: 36. Novák, 57. Poříz

5 : 2 (1 : 0)

Dorostu

Starší přípravka

A-mužstvo – Žamberk
4 : 0 (0 : 0)
Branky: 48. Forman, 56. Chaloupský, 68. Vančura, 76. Linhart
Jednoznačná záležitost našeho mužstva, které si
však branky nechalo až na druhý poločas.

se zatím vede výborně a dlouho vedl tabulku.
O vedení přišel až po prohře v České Třebové
v 9. kole.

zatím ztratila jen jedno utkání, jinak většinu soupeřů jasně přehrává a pravidelně naděluje dvojciferné výsledky.

Mor. Třebová – Dorost 2 : 2 (1 : 2) p.k. 1 : 3
Branky: 22. Semelka, 44. Hladík

Dolní Újezd – A-mužstvo
3 : 0 (1 : 0)
Branky: 7. a 90. Mokrejš, 69. Štarman
Domácí byli v úvodu lepší, pak jsme získali převahu my, ale střelecky se nám nedařilo a tak nás
domácí potrestali dalšími dvěma brankami.

Ústi n. O. – Dorost
1 : 4 (0 : 1)
Branky: 63. a 83. Oliva, 65. Hladík T., 74. Sekyrka

A-mužstvo – Zámrsk
2 : 1 (0 : 0)
Branky: 59. Hrečín, 66. Novák – 86. Jiráský z pen.
Vyrovnaný zápas se silným soupeřem, o naší výhře jsme rozhodli dvěma slepeným brankami po
hodině hry, soupeř již pouze korigoval stav brankou z penalty.

Dorost – Hlinsko
4 : 1 (4 : 1)
Branky: 12. Dostál, 29. Oliva, 44. a 45. z pen. Rokyta V.

Starší přípravka – Pardubičky
11 : 3
Branky: Kobera 5, Sukdolák 5, Novák
Starší přípravka – Třemošnice
19 : 3
Branky: Kobera 6, Sukdolák 5, Kopecký 2, Novák 2, Kozubek 2, Jadrníček, Zelinka
Starší přípravka – D. Újezd
10 : 3
Branky: Kobera 3, Sukdolák 2, Kopecký 2, Gamper, Novák, Kozubek
Starší přípravka – Pardubičky
1:7
Branky: Novák
Starší přípravka – Moravany
5:1
Branky: Horák 3, Novák 2
Starší přípravka – D. Újezd
13 : 4
Branky: Horák 4, Novák 4, Havrda 2, Rosenberger, Gamper, Říha
Starší přípravka – Slatiňany
11 : 6
Branky: Kobera 4, Novák 4, Sukdolák 2, Havrda
Starší přípravka – Litomyšl
10 : 5
Branky: Kobera 3, Havrda 3, Rosenberger 2, Sukdolák, Novák
Starší přípravka – Holice
8:1
Branky: Kobera 2, Sukdolák, Kopecký, Gamper,
Novák, Havrda, Rosenberger
Starší přípravka – Moravany
9:2
Branky: Kobera 5, Novák 2, Jadrníček, Kopecký
Starší přípravka – Žamberk
10 : 5
Branky: Sukdolák 3, Novák 2, Kobera 2, Rosenberger, Havrda, Gamper
Starší přípravka – L. Bohdaneč
12 : 1
Branky: Kopecký 3, Novák 3, Sukdolák 2, Kobera 2, Zelinka, Jadrníček

Načešice – A-mužstvo
4 : 1 (1 : 1)
Branky: 36. Jirásek F., 60. Jirásek D., 75. Ilko, 81. Dobrovolný – 27. Novák
Nevydařené utkání, ve kterém domácí zaslouženě zvítězili.

B-mužstvo

Libchavy – Dorost
Branky: 2. a 75. Oliva

0 : 2 (0 : 1)

Dorost – Pardubičky
4 : 0 (2 : 0)
Branky: 22. Norek, 38. a 62. Hladík T., 51. Oliva
Polička – Dorost
Branky: 46. Norek

0 : 1 (0 : 0)

Dorost – Litomyšl
5 : 2 (1 : 1)
Branky: 25. Rokyta V. z pen., 49. Semelka, 51. Cirkl,
55. Oliva, 64. Hladík T.
Slatiňany – Dorost
Branky: 52. Oliva

2 : 1 (1 : 0)

odstartovalo výborně výhrou v Moravanech, ale
jinak se mu zatím příliš nedaří a začíná se propadat tabulkou do nebezpečných vod.

Dorost – Choceň
4 : 1 (1 : 0)
Branky: 32. Rokyta V. z pen., 49. a 88. Semelka,
83. Tejnický

Moravany B – B-mužstvo
0 : 3 (0 : 3)
Branky: 5. Ulrych, 9. Rokyta, 32. Mitkov
Ráz utkání určila už první desetiminutovka, ve
které jsme dvěma góly prakticky rozhodli o osudu
utkání.

Česká Třebová – Dorost
3 : 0 (2 : 0)
Sestava: Sirůček (46. Gamper) – Sekyrka, Hladík M., Václavek, Rokyta R. (52. Katzer) – Cirkl,
Hladík T., Dostál, Rokyta V., Tejnický – Semelka

B-mužstvo – Chvojenec
1 : 1 (1 : 0)
Branky: 39. Pokorný – 60. Vrátil
Soupeř byl po většinu utkání lepší, ale podařilo se
nám vybojovat alespoň bod.
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Starší žáci
nezačali soutěž dobře, ale jejich výkony i výsledky
se postupně zlepšují.
Heřm. Městec – Starší žáci

3 : 0 (1 : 0)

DOSAVADNÍ PODZIMNÍ VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI
+ PROGRAM NA LISTOPAD
A-TÝM (1. LIGA)
neděle 8. 9.
SK JIHLAVA – HC JESTŘÁBI 3 : 1 (1:0, 1:1, 1:0)
neděle 22. 9.
HC JESTŘÁBI – HBC RAKOVNÍK
6 : 2 (3:0, 0:1, 3:1)
ne 29. 9.
HBC MALENOVICE – HC JESTŘÁBI
3 : 1 (0:0, 1:1, 2:0)
neděle 13. 10.
SK SUCHDOL NAD LUŽNICÍ – HC JESTŘÁBI
4 : 0 (0:0, 1:0, 3:0)
Do zápasů nastoupili:
P. Smekal, L. Varga, J. Třináctý, P. Doležal, D. Jizba,
V. Kopřiva, P. Svoboda, M. Šmíd, T. Vorba, Mar. Drápalík, T. Kajda, L. Kohoutek, J. Kovárník, J. Kunc,
J. Příhoda, J. Šimek, M. Šimek, D. Štefanský, R. Stoklasa, J. Bílý, V. Jágr, L. Moravec, L. Suchánek, Z. Hejhal, Z. Čapek.
PROGRAM NA LISTOPAD
neděle 3. 11. 14:00
HC Jestřábi Přelouč
SK Kometa Polička
neděle 10. 11. 14:00
HBK Bulldogs Brno
HC Jestřábi Přelouč
neděle 17. 11. 14:00
HC Jestřábi Přelouč
HBC JTEKT Svítkov
Stars Pardubice
neděle 24. 11. 14:00
HC Jestřábi Přelouč
SK Jihlava

B-TÝM
(REGIONÁLNÍ LIGA ČECHY VÝCHOD)
neděle 8. 9.
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ B –
HC JESTŘÁBI B
3 : 2 (1:1, 0:1, 2:0)
sobota 14. 9.
HC JESTŘÁBI B – TJ SRŠNI SVITAVY
1 : 4 (1:0, 0:3, 0:1)
neděle 22. 9.
HBC CHLUMEC NAD CIDLINOU B –
HC JESTŘÁBI B
4 : 0 (1:0, 1:0, 2:0)
sobota 28. 9.
HC JESTŘÁBI B – DELTA PARDUBICE
5 : 13 (1:4, 3:0, 1:9)
neděle 6. 10.
SK PRACHOVICE – HC JESTŘÁBI B
0 : 3 (0:3, 0:0, 0:0)
sobota 12. 10.
HC JESTŘÁBI B – HBC JOKERIT CHRUDIM
1 : 5 (0:2, 0:2, 1:1)
Do zápasů nastoupili:
J. Vondra, L. Varga, T. Bittner, D. Kazimír, M. Kazimír, J. Lauryn, V. Mlynář, D. Novotný, R. Raška,
L. Zítka, F. Balada, Z. Čapek, M. Dekereš, T. Hájek,
P. Hohenberger, T. Lipavský, J. Pospíšil, S. Zděnek,
M. Slanina, O. Dostál, J. Kadera, M. Sláma, L. Komůrka, Z. Hejhal, J. Pavlíček, D. Šurkala, M. Šmíd,
J. Příhoda, J. Mikeš.

PROGRAM NA LISTOPAD
neděle 3. 11. 18:30
HBC Pardubice C
HC Jestřábi Přelouč B
sobota 9. 11. 17:00
HC Jestřábi Přelouč B TJ Lokomotiva
Česká Třebová B
neděle 17. 11. 17:00
TJ Sršni Svitavy
HC Jestřábi Přelouč B
sobota 23. 11. 17:00
HC Jestřábi Přelouč B HBC Chlumec
nad Cidlinou B

HC Jestřábi Přelouč – HBC Chlume n Cidlinou
0:1
Turnaj odehráli:
D. Bednář, T. Záruba, T. Skála, J. Hájek, O. Novotný, O. Koudelka, J. Mrkvička, T. Král, A. Králová,
M. Tesař, J. Gryč, V. Tichý, R. Hlína, M. Merta.
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DOROST
(EXTRALIGA divize VÝCHOD)
neděle 8. 9.
HBC AUTOSKLO-H.A.K PARDUBICE –
HC JESTŘÁBI
7 : 0 (3:0, 2:0, 2:0)
neděle 15. 9.
HC JESTŘÁBI – HBC JTEKT SVÍTKOV STARS
PARDUBICE
0 : 17 (0:6, 0:4, 0:7)
neděle 22. 9.
HBC MALENOVICE – HC JESTŘÁBI
6 : 0 (1:0, 4:0, 1:0)
HBC MALENOVICE – HC JESTŘÁBI
7 : 0 (3:0, 2:0, 2:0)
neděle 29. 9.
HC JESTŘÁBI – JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC
0 : 5 (0:2, 0:2, 0:1)
neděle 6. 10.
TJ KOVO PRAHA – HC JESTŘÁBI
10 : 0 (2:0, 4:0, 4:0)
neděle 13. 10.
HC JESTŘÁBI – HBK BULLDOGS BRNO
0 : 2 (0:0, 0:0, 0:2)
Do zápasů nastoupili:
L. Čára, Dat Le Quang, J. Kratochvíl, M. Moravec,
T. Opasek, J. Pavlíček, L. Stárek, O. Dostál, H. Herman, M. Merta, A. Moravcová, F. Moravec, J. Mrkvička, M. Říha, D. Synek, T. Dlabaja, A. Duba,
D. Munduch, D. Rozkošný.
PROGRAM NA LISTOPAD
neděle 10. 11. 14:00
HC Jestřábi Přelouč
HBC Hostivař
neděle 17. 11. 11:30
HC Jestřábi Přelouč
HBC Autosklo –
H.A.K. Pardubice
neděle 24. 11. 11:00
HBC JTEKT Svítkov
HC Jestřábi Přelouč
Stars Pardubice
neděle 1. 12. 14:00
HC Jestřábi Přelouč
HBC Malenovice

MLADŠÍ ŽÁCI (PŘEBOR VČ)
NEDĚLE 8. 9. – LETOHRAD
HC Jestřábi Přelouč – HBC Svítkov Stars 0:2
HC Jestřábi Přelouč – TJ Sršni Svitavy 1:0
HC Jestřábi Přelouč – HBC Rangers Opočno
4:2
HC Jestřábi Přelouč – TJ Lokomotiva ČT 8:1

HC Jestřábi – Mladší žáci (foto MG)
NEDĚLE 6. 10. – PŘELOUČ
HC Jestřábi Přelouč –
HBC Autosklo HAK Pardubice
HC Jestřábi Přelouč –
HBC Lokomotiva Česká Třebová
HC Jestřábi Přelouč – HBC Opočno

0:4
11:0
2:8

K turnaji nastoupili:
T. Gruss, D. Gruss, J. Gryč, O. Novotný, T. Král,
M. Tesař, J. Mrkvička, T. Záruba, J. Hájek, R. Hlína,
L. Moravský, M. Hora, B. Kaderová, M. Kobera,
D. Synek, V. Tichý.

PŘÍPRAVKA (PŘEBOR VČ)
SOBOTA 21. 9. 2019 – PŘELOUČ
Tomáš Hájek:
„Domácí turnaj přípravek hodnotíme velmi pozitivně. K prvnímu turnaji na novém povrchu jsme
složili tým Zelených a tým Bílých. Sbírali jsme střídavě vítězství remízy i porážky. V konečném součtu byli Zelení o trochu úspěšnější, než Bílí. Velmi
dobrý výkon podali oba brankáři, ale pochvalu
za nasazení a předvedenou hru zaslouží všichni.“
Za HC Jestřábi Přelouč nastoupili:
T. Záruba, T. Skála, O. Novotný, V. Tichý, J. Hájek,
M. Tesař, V. Štainer, T. Král, A. Králová, D. Gruss,
Š. Moravský, R. Hlína, B. Kaderová.

MINIPŘÍPRAVKA (PŘEBOR VČ)
SOBOTA 28. 9. – LETOHRAD
HC Jestřábi Přelouč – SK Hokejbal Letohrad
3:0
HC Jestřábi Přelouč – HBC Svítkov Stars 2:3
HC Jestřábi Přelouč – HBC Jokerit Chrudim
0:1
HC Jestřábi Přelouč – HBC Alfa Pardubice 5:2
HC Jestřábi Přelouč – HBC Hradec Králové
6:0
Za HC Jestřábi Přelouč nastoupili:
T. Záruba, O. Koudelka, J. Dašek, A. Králová, K. Sláma, P. Hampl, T. Raška, V. Tichý, L. Tichý.
- fáda 11/19
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Byl jsem na ME ve stolním tenisu handicapovaných, Helsingborg 2019
V termínu od 16. do
21. září jsem se zúčastnil ME ve švédském městě Helsingborg v Helsingborg
Aréně. Na turnaj jsem
se společně s některými členy výpravy
(zbytek jel autem)
vydal letecky již v soJiří Suchánek
botu 14. září.
Ubytováni jsme byli v krásném hotelu Good
Morning. V neděli byl v plánu dopolední a odpolední trénink. Bohužel mě den před odletem
sklátila viróza a držela po celou dobu turnaje.
Proto jsem absolvoval pouze dopolední trénink
a to jen tak napůl, abych si zvykl na halu a pak jako každý následný den paralen a do peřin.
V mé skupině postižení se zúčastnilo 18 hráčů v pěti skupinách. V základní skupině mě čekal
Slovák Riapoš a Srb Stoiljkovič. První zápas se Slovákem byl jasně pro soupeře. Sice se mi podařilo
vyhrát za stavu 0:2 a snížit tak rozdíl na 1:2, ale další set Riapoš opět ovládl a zápas vyhrál 1:3. Chuť
jsem si spravil v druhém zápasu se Srbem Stoiljkovičem. První set jsem sice prohrál, ale ostatní už
byly v můj prospěch a s výhrou 3:1 jsem postoupil
přímo do čtvrtﬁnále.
V K. O. pavouku jsem nastoupil na Rusa Nazirova. S ním jsem vyhrál 3:0 a tím si zajistil nejen
účast v semiﬁnále, ale také jistou bronzovou medaili (pátá z ME 3x stříbro, 2x bronz). V zápase

o ﬁnále se světovou jedničkou Francouzem Lamiraultem (pozdější vítěz) jsem rozhodně favoritem
nebyl a zápas také podle toho vypadal. S prohrou
0:3 pro mě jednotlivci skončili bronzem.
Ve čtvrtek se rozehrála soutěž družstev, do
které jsem nastoupil ve čtyřčlenné skupině s Martinem Zvolánkem. Družstva se hrají systémem
čtyřhra, dvouhra, dvouhra k dosažení druhého
bodu. První zápas proti maďarsku byl jasně v naší režii. Vítězství 2:0 nás ale dlouho nedrželo. Ve
druhém zápase nás čekala Francie (pozdější vítěz).
Nasazená jednička nám nedala šanci a s prohrou 0:2 nás čekal zápas o postup. Ten by nám zajistil účast v semiﬁnále a jistý bronz. Bohužel jsme
prohráli úvodní čtyřhru. Martin ale dvouhru se
Stoiljkovičem vyhrál a vyrovnal na 1:1. Nastoupil
jsem tedy k rozhodujícímu zápasu proti Perličovi.
Nejprve jsem uhrál dva sety, pak ale soupeř vyrovnal a díky mému podprůměrnému výkonu poslední set vyhrál a nás tím ze soutěže družstev vyřadil.
Tento turnaj se také počítal do nominace do
Tokia. Snad se podařilo nahrát nějaké body, ale
hlavně snad je neztratit. Je třeba, abych poděkoval masérce Lence Štanclové a fyzioterapeutce Daně Vlkové za služby spojené s mou přípravou. Další
mezinárodní turnaj, na který se chystám, proběhne v polovině října ve Finsku.
Odkaz na můj proﬁl:
http://stats.ipttc.org/en/profiles/2922?resource_id=2922&with_medals=1
Odkaz na aktuální světový žebříček:
http://www.ipttc.org/rating/2019-09-01/M2.htm

Protože v říjnu se už naplno rozeběhly mistrovské soutěže ve ﬂorbalu i na regionálních úrovních,
přinášíme čtenářům Roštu přehled dosavadních
výsledků družstev našeho oddílu, které se do
bojů o mistrovské body již zapojily:

Muži:
Chlapi odehráli ke dni uzávěrky Roštu zatím
jeden turnaj, a to hned na domácí palubovce
v Přelouči. A stručně řečeno, bylo střídavě oblačno, tedy tak, jak to v říjnu běžně bývá: nejprve
prohráli s týmem Sokola ze Dvora Králové 1:2,
aby vzápětí porazili Orlicko-Třebovsko 4:1, se kterým v minulé sezóně prohráli oba vzájemné zápasy. I z tohoto pohledu se prohra v prvním zápase
jeví jako zbytečná ztráta minimálně 2 bodů.
Orel Přelouč – Sokol Dvůr Králové n/L
1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Branku dal v 10. minutě Jiří Maček, který nahodil míček zpoza branky a jeden ze soupeřů si
jej srazil do vlastní branky.
Orel Přelouč – FbK Orlicko-Třebovsko
4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Za Orel skórovali 4 střelci v pořadí: Petr Novák, David Verunáč, Ladislav Jezdinský a benjamínek týmu Viktor Čapek.

Dorost:

text a foto Jiří Suchánek

Junioři se poprvé představí v I. okresní lize Kolín!
Do startu nové futsalové sezóny zbývá pár posledních týdnů. Přeloučští
Junioři dva roky bojovali v II. okresní lize Kolín. V minulé sezóně si předsevzali, že postoupí do I. okresní ligy Kolín, a to se jim také podařilo. Svůj úvodní zápas letos odehrají 16. listopadu v přeloučské sportovní hale, a to rovnou
s vítězem minulého ročníku, Startipem Řečany. Můžete se tak těšit na atmosférou nabité a sportovními emocemi protkané derby. Než se ale futsalové dění v Přelouči rozeběhne naplno, pojďme si minulý ročník zrekapitulovat.
Junioři nastoupili celkem ve ligových 12 zápasech, během kterých nastříleli celkem 54 gólů. Nutno podotknout, že přeloučský celek měl ze všech týmů II. okresní ligy Kolín nejlepší obranu, neboť obdržel nejmenší počet gólů,
a to 37. Sedm zápasů dotáhli k vítězství, jedenkrát remizovali a čtyřikrát prohráli. Nejlepším střelcem byl v sezóně 2018/2019 Jakub Černík s osmnácti
vstřelenými góly, a tím obhájil prvenství ze sezóny 2017/2018. Druhé místo
s osmi vstřelenými góly patří Josefu Brunclíkovi a třetí příčku s šesti vstřelenými góly obsadil Lukáš Chaloupský.
Přeloučský futsal se v minulé sezóně podíval také do Stochova. Junioři
sehráli pohárové utkání s celkem FK Stochov. To jim bohužel nevyšlo, a tak
pro ně pohárová soutěž skončila již v prvním kole. Z toho se však velmi brzy
oklepali, vrátili se s novou energií zpět k ligovým utkáním, a nakonec se s celkovým počtem 22 bodů umístili na druhém místě v II. okresní lize Kolín.
Na co všechno se my, a hlavně vy můžete těšit? Kromě energií nabitých
utkání se skvělými týmy bude na každém domácím utkání zajištěné občerstvení. Nebudou chybět ani sestřihy ze zápasů, playlisty domácích hráčů,
tipovačka na Instagramu, články, rozhovory a informace o aktuálním dění
na webových stránkách a na Facebooku.
Doufáme, že se stejně jako my těšíte na novou sezónu, a že nás jako v předchozím ročníku přijdete podpořit. Celkem vás na – ať už domácí či venkov11/19
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Orel Přelouč – oddíl ﬂorbalu

Dorostenci v týmu s jednou slečnou dosud
odehráli 2 turnaje, tedy celkem 4 zápasy. V prvních 2 zápasech hraných v Přelouči před domácím publikem vybojovali 2 cenné body za 2 remízy 7:7 s Titány z Pardubic a 6:6 s nejlepším
týmem soutěže z Poličky. Zejména ta druhá se
silným soupeřem je cenná, přestože Orlové s jednou Orlicí mezi sebou vedli v zápase již 4:2 a 5:1.

Ale ve ﬂorbale výrazné otočky a přemety nejsou
nic mimořádného, protože gólů v něm padá často jako máku ☺
Na druhém turnaji v Pardubicích to již i vlivem
oslabení sestavy o neúčast některých hráčů nebylo tak dobré a přišly 2 prohry: nejprve 1:3 s týmem SPV Pardubice a poté v druhém zápase s Poličkou dokonce 0:9.
Z hráčů si v kanadském bodování zatím nejlépe vede Adam Stradiot se 6 body (4 góly a 2 asistence) a Michal Vagner také se 6 body (1+5).

Starší žáci:
Starší žáci nejprve na 1. turnaji v Pardubicích po
3 prohrách, kdy zejména prohra v derby s Orlem
Letohrad-Orlice 1:5 hodně zamrzela, spadli z 5. výkonnostního koše.
Další turnaj, tentokrát již v 6. koši, ale hráli doma v Přelouči a tak ze sebe, snad kromě prvního
zápasu, dokázali vyždímat maximum. Nejprve sice po ještě asi trochu ospalém výkonu prohráli 1:8
s vítězem tohoto koše z Poličky, ale následně spravili chuť nejenom sobě, ale hlavně přítomným
fanouškům.
V dramatickém zápase nejprve doslova udolali velmi běhavého soupeře z Hradce Králové
5:4 poté, co již 0:3 prohrávali, a pak doslova převálcovali 10:3 soupeře z Orlicka-Třebovska.
V tomto zápase se blýskli 4 góly Maxmilián
Čapek a Martin Landsmann, ale i děvčata v týmu si připsala cenné body do kanadského bodování: Lucie Matoušková 2 asistence, Justýna
Kosinová 1 gól a skvělé výkony v bráně pak předváděla Kristýna Klepalová.
V listopadu se pak sportovní fanoušci mohou přijít
podívat na ﬂorbal v Přelouči pouze jednou, a to na:

Pardubický přebor mladších žáků –
neděle 24. listopadu:
10:00 Orel Přelouč – Orel Letohrad
10:40 SPV Pardubice – IBK Holice
11:30 Orel Letohrad – SPV Pardubice
12:10 Orel Přelouč – IBK Holice
13:00 Orel Letohrad – IBK Holice
13:40 Orel Přelouč – SPV Pardubice
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Přebor mladších žáků se hraje tzv. finským
systémem, tedy na malém hřišti o rozměrech
20x10 metrů se 3 hráči v poli a 1 gólmanem. Florbaloví fanoušci tak mají jedinečnou možnost vidět spoustu gólů a osobních soubojů, tedy živý
a zábavný ﬂorbal! Přijďte se proto podívat a povzbudit naše kluky a holky.

Na závěr příspěvku z ﬂorbalu pak připomínáme, že stále je možné začít hrát ﬂorbal ve všech
věkových kategoriích dětí a mládeže. Stačí přijít
na trénink v úterý či čtvrtek mezi 16 a 19 hodinou
do městské haly Za Fontánou a přihlásit se u trenérů, nebo zavolat na číslo 732 610 593.
Mít své vlastní ﬂorbalové vybavení není nutné,
pro začátek jej můžeme zapůjčit včetně vybavení
gólmanského.
Mirek Kumstýř

ní – zápasy dorazilo přes 500, a toho si moc vážíme. Těšíme se doma na
naše fanoušky!
Rozpis domácích zápasů v sezóně 2019/2020
Juniors FC – Startip Řečany
Juniors FC – Baník Chvaletice
Juniors FC – FK Libodřice
Juniors FC – FC Věšák Butabi
Juniors FC – N.P.C. Kutná Hora
Juniors FC – TJ Sokol Krampol Kolín
Juniors FC – Borky Liga

Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota

17.11.
30.11.
15.12.
11.01.
26.01.
08.02.
22.02.

19:20
19:20
18:20
19:20
18:20
19:20
19:20

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

Pod basketbalovými koši…
… výsledky zápasů jednotlivých družstev,
odehraných od poloviny září do 15. 10. 2019

Body: Horák 33, Konvalina 8, Kuchyňka 7, Hladík 4, Jarolím 4, Školníková 4, Miartušová 3

Muži:

BK Ústí n. Orlicí – BK Přelouč 33 : 92 (15:43)
Body: Horák 36, Kuchyňka 14, Konvalina 10, Danielka 6, Mucha 6, Hladík 4, Školníková 4, Školník 4, Jarolím 4, Marek 2, Miartušová 2

BK Přelouč – Basketbal TJ Svitavy
58 : 66 (37:31)
Body: Konvalina 21, Zikmunda 15, Bulušek 10,
Kouba 7, Dašek 3, Priessnitz M. 2

Ženy:
BSK TJ Jičín – BK Přelouč
59 : 74 (33:39)
Body: Nešetřilová 28, Rozsévačová 13, Roubová 12, Sedláčková 11, Bogdányová 4, Žáková N. 4,
Novotná 2
TJ Sokol Stěžery – BK Přelouč 55 : 73 (26:34)
Body: Nešetřilová 16, Žáková N. 13, Rozsévačová 12, Sedláčková 11, Doležalová 10, Hejná 6,
Novotná 5

Nejmladší minižáci U11:
za Juniors Přelouč FC Markéta Štiková

BK Ústí n. Orlicí – BK Přelouč 27 : 63 (17:38)

Mladší žáci U 14:
ADFORS Basket Litomyšl – BK Přelouč
77 : 31 (37:15)
Body: Uchytil 9, Dobruský 6, Verunáč 6, Miláčková 4, Přemyslovský 4, Válek 2
ADFORS Basket Litomyšl – BK Přelouč
62 : 34 (33:14)
Body: Uchytil 15, Verunáč 7, Čapek 6, Miláčková 4, Válek 2
BK Přelouč – SK Týniště n. Orlicí
17 : 88 (11:44)
Body: Dobruský 6, Verunáč 4, Soldán 3, Synek 2,
Miláčková 1, Válek 1

BK Přelouč – SK Týniště n. Orlicí
39 : 90 (17:55)
Body: Dobruský 10, Soldán 9, Dostál 4, Miláčková 4, Verunáč 4, Vomlel 2, Přemyslovský 2, Synek 2, Uchytil 2
TJ Sokol Stěžery – BK Přelouč 61 : 45 (30:30)
Body: Soldán 22, Uchytil 10, Miláčková 4, Vomlel 2, Válek 2, Dobruský 2, Přemyslovský 2,
Novotný 1
TJ Sokol Stěžery – BK Přelouč 51 : 35 (27:21)
Body: Soldán 14, Dobruský 6, Novotný 4, Uchytil 3, Miláčková 2, Válek 2, Přemyslovský 2, Synek 2

Domácí zápasy –
listopad:
2.11. muži a mladší žáci
3.11. muži
16.11. ženy
17.11. ženy
30.11. muži a mladší žáci
D. Rambousková
11/19
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Křížovka
LUŠTĚNÍ
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Luštění pro děti
TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
část 5
Za husitských válek potkal opatovický klášter smutný osud. Na vině byli husité, kteří ho v čele s polním hejtmanem
Divišem Bořkem z Miletínka v roce 1421
(tajenka sudoku) dobyli a vypálili. Nezů-

stal tam kámen na kameni. Ty, které na
spáleništi zbyly, si lidé rozebrali. Ono
totiž dobrých stavebních kamenů není
nikdy dost. Možná si některé vzal i pán
z Miletínka, protože brzy potom začal

s přestavbou hrádku (tajenka hřebenovky) na Kunětickém vršku, který nazval
Kunětická hora.
Jak to bylo s tímto pánem dál, se dozvíte v příštím čísle.

1. SUDOKU
Vyplňte do jednotlivých polí číslice od 1 do 9 tak, aby každá z nich byla v každé řádce, v každém sloupci a zároveň v každém rámečku o 3 x 3 polích (vyznačeném tučnou linkou) jen
jednou. Tajenku čtěte po řádcích v zabarvených políčkách.

3.
Jen jeden dílek patří do obrázku. Který?

ŘEŠENÍ 4. DÍLU:
1. 8. 9. 1261; 2. V pátek.
Bohužel v tomto díle nikdo správně řešení nevyluštil. Doufáme,
že vás to neodradí a pokusíte se vyluštit další díl luštění s Makovicí. Odpovědi zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz.

2. HŘEBENOVKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

část dveří
zvyšovat se
naplněná
kovové vlákno
vojenský útvar
zhotovit oděv

Znění říjnové tajenky bylo… Svatá Voršila zimu posílá a v rámci losování zvítězila Eva Měcháčková, které gratulujeme a prosíme,
aby se dostavila pro malou věcnou odměnu do redakce Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro.
Novou tajenku zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. Těšíme se na vaše nové odpovědi.
Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 11 – 1. listopadu 2019.
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1200. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 13. 11. 2019.
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Příští číslo Roštu vyjde v pátek 29. 11. 2019.

Pokračování programu na předposlední straně.

