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Zprávy z radnice
Od červnového vydání Roštu do uzávěrky
tohoto vydání se sešla Rada Města celkem 4x.
Dne 16. června 2018 proběhla 111. schůze
Rady Města a vzala na vědomí například zápis
z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze
dne 28. 5. 2018. Schválilo se několik veřejnoprávních smluv pro místní organizace ve výši
5 000 Kč, 7 000 Kč a 10 000 Kč na různé akce,
které tyto organizace připravují v druhé půlce
tohoto roku. Schválil se také například dodatek
ke smlouvě o dílo na akce „Rekonstrukce ulic
Tomášova, Zborovská a Tylova v Přelouči“ uzavřenou se společností M-SILNICE a. s. Pardubice, kterým se upravuje cena díla na základě
snížení rozsahu prováděných prací, záměr na
prodej pozemků v k. ú. Škudly, Mělice a Přelouč.
Schválil se také mimo jiné program pro XXIII. Zasedání Zastupitelstva Města Přelouče. Rozhodlo se, že v zadávacím řízení na realizaci veřejné
zakázky „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“ podal
ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatel
Dlažba Vysoké Mýto, s. r.o. a také se odsouhlasila realizace dopravní obslužnosti a parkování
v části města mezi ulicemi Kladenská, Pardubická a K. Čapka a Studentská dle studie VDI
PROJEKT s. r. o. ze dne 8. 6. 2018.
Další v pořadí 112. Rada Města ze dne 28. 6.
2018 se sešla před konáním XXIII. Zastupitelstva
Města Přelouč a schválila kromě jiného smlouvu
o dílo na realizaci veřejné zakázky „Cyklostezka
Přelouč – Lhota“ s dodavatelem STRABAG a. s.
Praha za nabídkovou cenu 10 070 165,63 Kč
bez DPH. Rozhodlo se o několika položkách –
vnitřní vybavení a herní prvky v rámci veřejné
zakázky „Dostavba Mateřské školy za Fontánou
v Přelouči“ (akustické piano, elektronika, molitanový nábytek, tabule a nástěnky, várnice na
čaj) nabídka vždy za ekonomicky nejvýhodnější cenu. Co se týče položek sportovní náčiní
a hračky – v těchto případech bylo zrušeno zadávací řízení veřejné zakázky, jelikož ve lhůtě pro
podání nabídky nebyla podána úplná, přijatelná
nebo žádná nabídka. V této radě se odsouhlasilo
uzavření dohody o narovnání se společností Montifer s. r. o.
Po této radě následovalo XXIII. Zastupitelstvo Města Přelouče, 28. 6. 2018, které projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XXII. a XXIII. zasedáním zastupitelstva města,
návrhy a stanoviska osadních výborů Klenovka
a Mělice, návrhy a stanoviska výborů ﬁnančního a majetkového, účetní závěrku města Přelouče za rok 2017, závěrečný účet města Přelouče
na rok 2017, návrh rozpočtového opatření č. rozpočtu města pro rok 2018, majetkové převody,
propachtování pozemků, návrh podmínek pro
zpracování studie dostavby lokality Na Hodinářce, aktualizaci projektu „Regenerace panelového
sídliště U Školy v Přelouči – 3. etapa“, žádost
CFGA o výpůjčku pozemků, pověření Mgr. Pet9/18
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ra Veselého k přijímání prohlášení snoubenců
o uzavření manželství, stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební období, zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2017.

a čistoty veřejných prostranství p. Aleši Koubovi k pořádání veřejné hudební produkce
v souvislosti s konáním Soutěže hasičských stříkaček (5. 8. 2018 od 00.00 do 02.00 h).

Během letních prázdnin se konala 113. schůze Rady Města, 16. 7. 2018 a mimo jiné vzala
na vědomí zápisy ze schůzí OV Lohenice, Mělice, dále KMS Lhota, Škudly a Tupesy, informace o plnění smlouvy o budoucí kupní smlouvě
č.15/28 se společností KK investiční s. r. o. Chrudim. Rada schválila celkem 21 bodů, například
ceník a garantovanou nabídku pečovatelské
služby s platností od 1. 8. 2018., smlouvu o dílo
na realizaci veřejné zakázky „Chodníky v obci
Lhota, Přelouč“ s dodavatelem Dlažba Vysoké
Mýto s. r. o. za nabídkovou cenu 7 874 172 Kč
bez DPH a další. Zároveň v souvislosti se zakázkami „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádraží Přelouč“ a „Snížení energetické náročnosti
bytového dobu Sluneční č.p. 1516 Přelouč“ se
jmenovaly komise pro posouzení a hodnocení
nabídek. Rada také udělila výjimku z OZV
č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně

Na 114. schůzi Rady Města ze dne 30. 7.
2018 se schválilo, že s účinností od 1. 9. 2018
se budou občané ve věku 70 let a výše přepravovat autobusem místní dopravy zdarma, pro
ostatní cestující se výše jízdného nemění, řešilo
se několik majetkových převodů, schválil se dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy s obcí Sopřeč
o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí č. 8/2015. Rada také například odsouhlasila požadavek příspěvkové
organizace Školní jídelna Přelouč zakoupit elektrickou pec TPE 30 ARS v hodnotě 99 825 Kč
z fondu investic této příspěvkové organizace
a dále také vyřazení majetku z evidence této
příspěvkové organizace, dva kusy chladících
skříní, majetek je zastaralý a nevyhovuje hygienickým podmínkám.
Všechna usnesení z RM a ZM naleznete na
webových stránkách našeho města.
MG

Otevírá se nový pavilon
MŠ Za Fontánou Přelouč
„Dne 3. 9. 2018 zahájí provoz nový pavilon Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči, která svoji kapacitu tak navýší o 45 míst na celkových
97 míst. Zároveň v rámci projektu vznikne i 6 nových pracovních míst

je spoluﬁnancován Evropskou Unií v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu. V květnu 2017 Město Přelouč obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 19 806 525,51 Kč. Dne 31. 8. 2018 se
od 10.00 hod. bude konat slavnostní předání nového pavilonu s prohlídkou pro veřejnost. Přijďte se podívat“.
Irena Burešová
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Hlavní architekt tohoto projektu, Ing. Arch Pavel Maléř, CSc. uvedl:
„Celý objekt je navržen na principu maximální úměrné ekonomie – minimální plocha chodeb, krátké provozní vazby. Základním principem
projektu bylo rozšířit mateřskou školu takovým způsobem, aby zvenčí
respektovala původní architekturu ze třicátých let minulého století,
a aby celek působil jednotným dojmem. Kontrastně je řešen vnitřní
prostor, interiéry jsou řešeny na soudobých principech, je zde zajištěn
maximální přístup světla a slunce do budovy, mimo jiné střešními světlíky, doplněnými odrazovými zrcadlovými a barevnými skleněnými plochami. Věříme, že tato nová budova se stává jednou z nejhezčích školek
v našem regionu, a že bude dobře sloužit mnoha dalším generacím dětí
města Přelouč“.
MG

pro pedagogy, nepedagogy a pracovníky školní jídelny. Díky výstavbě
nového pavilonu město garantuje všem žadatelům z řad občanů našeho
města, že jejich žádosti o umístění dítěte v předškolním zařízení bude
vyhověno. To se potvrdilo i pro nadcházející školní rok 2018/2019.
Všem žádostem rodičů o umístění dítěte bylo vyhověno, několik málo
volných míst bylo obsazeno dětmi z okolních obcí. Pavilon je řešen jako přístavba k původní budově MŠ, zároveň se upravil i velký prostor
před mateřskou školou, což uvítají hlavně děti v rámci pobytu na školní
zahradě. Veškeré stavební práce probíhaly za chodu MŠ. Samotná stavba byla zahájena dne 17. 5. 2017, cena projektu činí cca 25 mil. Kč. Projekt

Foto poskytla kancelář hlavního architekta.

Nová podatelna na Městském úřadě
Městský úřad našeho města má od poloviny prázdnin nový vstup do podatelny. V přízemí budovy po levé straně
vznikl nový vstup do podatelny, přepážka pro občany, je
zde i dobrý přístup pro vozíčkáře a maminky s kočárky.

Nové bezpečnostní kamery
na autobusovém nádraží
V budově čekárny na autobusovém nádraží jsou nově zabudovány
3 kamery bezpečnostního systému. Bohužel se v těchto prostorách velice zhoršil vandalismus a na základě upozornění občanů a cestujících v našem městě se rozhodlo zvýšit kontrolu a bezpečnost v tomto objektu právě díky novému kamerovému systému.
MG

Virtuální prohlídka Přelouče
Na webových stránkách je od srpna nainstalována virtuální
prohlídka našeho města. (www.mestoprelouc.cz)
MG
9/18
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Cyklostezka Lhota – Přelouč do konce roku bude

Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

q u pozemku byl zapsán vlastník, který již zemřel, ale dědicové nám nebyli známi, téměř
detektivním způsobem jsme se dopátrali
k jeho potomkům, kteří následně vyřešili
dodatečné dědické řízení,
q vlastník byl nesvéprávný, musel být stanoven
kolizní opatrovník a odkup řešit se soudem
q vlastník pozemku byl nezletilý, bylo třeba
jednat s jeho právním zástupcem a smlouvu
musel schválit soud
q vlastník pozemku žil dlouhodobě v Německu v hospicu, právně byl zastupován ošetřovatelkou, téměř nemožné jednání ohledně
výkupu pozemku, vlastník pozemku zemřel,
dodnes je veden v KN jako vlastník, kupní
smlouva byla uzavřena se správcem pozůstalosti se souhlasem pozůstalostního
soudu v Německu
q na pozemku byla nařízena exekuce, po
zdlouhavém jednání jsme získali pozemek
v dražbě
q někteří vlastníci bydlící ve Lhotě nebyli
ochotni akceptovat nabízenou cenu k odkupu, která byla schválena zastupitelstvem
města a za kterou byly pozemky vykupovány
q někteří vlastníci byli ochotni souhlasit s prodejem pouze za podmínky, že město od-

koupí celý pozemek, nikoliv pouze pruh potřebný pro cyklostezku

dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Cyklostezka je projektována pro smíšený
provoz cyklistů a chodců o šíři 3 m s asfaltovým povrchem. Z důvodu zvýšení bezpečnosti bude po celé délce cca 3 km osvětlená. Předpokládá se, že ji budou využívat i in line bruslaři.
Do veřejné soutěže na zhotovitele stavby se
přihlásilo celkem 5 uchazečů, ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal uchazeč STRABAG a.s.
s nabídkovou cenou cca 12,200 tis. Kč (vč. DPH).
Na výstavbu cyklostezky Město uspělo se žádostí o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, poskytnutá
dotace bude činit cca 6,700 tis. Kč, Město bude
akci spolufinancovat z vlastních zdrojů částkou cca 5,500 tis. Kč.
Celý ten dlouholetý proces výkupu pozemků, hledání majitelů, přemlouvání vlastníků, aby přece jenom část pozemku prodali, to
všechno je již konečně za námi. Staveniště bylo
zhotoviteli předáno k 31. 7. 2018. Dokončení
projektu by mělo trvat 15 týdnů od tohoto termínu. Na naší nové cyklostezce se budeme
moct projet koncem listopadu.

Z Certiﬁkátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 53 626,62 kilogramů elektra. Tím jsme uspořili 676,25 MWh
elektřiny, 36 080,28 litrů ropy, 3 068,7 m3 vody
a 27,38 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 143,5 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 638,8 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na
4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých
5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně

Byl to boj a trval v podstatě deset let. Každopádně koncem listopadu se konečně dočkáme cyklostezky z Lhoty do Přelouče. Ing. Ivu
Lehárovou z odboru správy majetku jsem poprosila o informace, proč to trvalo tak dlouho
a jak to vlastně všechno bylo. Již v roce 2001
se dělal průzkum možnosti výkupu pozemků
od jejich vlastníků po obou stranách silnice do
Lhoty (tenkrát ještě nebylo rozhodnuto, na které straně se bude stavět). V roce 2007 byly zpracovány geometrické plány pro výkup pozemků.
V roce 2008 byly vykoupeny první pozemky. Jakmile se začaly vykupovat pozemky, nastaly u některých pozemků skutečně velké problémy.
Zde jsou některé z nich:
q až po uzavření kupní smlouvy a podání návrhu na vklad se zjistilo, že v KN je zapsaný
chybný vlastník (s kterým byla uzavřena
smlouva), smlouva se musela zrušit a po
opravě v KN jednat s novým vlastníkem
q u 2 pozemků nebyl dopis doručen z důvodu
neznámého adresáta (dle adresy uvedené
v KN)
q u pozemku byl zapsán vlastník, který již zemřel a jeho dědic nebyl ochoten řešit tuto situaci, bylo potřeba se obrátit a soud
a vyžádat dodatečné projednání dědictví

Loni občané odevzdali
k recyklaci 53 626,62 kg
starých spotřebičů
Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certiﬁkát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také
o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí

Stavba byla zahájena v září 2017 a celá realizace trvala 11 měsíců.
Slavnostní dokončení a předání stavby proběhlo v úterý 31. 7. 2018
v 11 h za přítomnosti starostky města Bc. Ireny Burešové, vedení ﬁrmy
Dlažba Vysoké Mýto s. r.o. a dále pak i zástupců jednotlivých společností a institucí, kteří ﬁgurovali v tomto pro naše město velice důležitém
projektu. „V železniční stanici Přelouč denně zastaví 91 spojů, které využije 4 500 cestujících, do prostoru přednádraží denně zajíždí 154 spojů
meziměstské autobusové dopravy, které denně využije cca 500 cestujících a dalších cca 300 cestujících zde využívá jeden z 43 spojů naší místní autobusové dopravy. Podtrženo a sečteno, denně se zde v tomto
prostoru pohybuje dle statistky zakoupených jízdenek 5 300 cestujících,
což je v poměru k počtu obyvatel našeho města, počet úctyhodný“,
uvedla starostka města Bc. Irena Burešová. „Cílem projektu bylo, především a hlavně zatraktivnit veřejnou dopravu, ve snaze zvýšit podíl
využívání veřejné dopravy na úkor dopravy individuální a s tím související snížení emisního zatížení lokality, zlepšit dopravně bezpečnostní
situaci, zlepšit podmínky pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace a naplnit vizi, kterou představují spokojení cestující z řad
obyvatel našeho města a dále i z řad návštěvníků“, uvedla dále starostka
města. Na přilehlém pozemku bývalého nákladového prostoru Českých
drah bylo vybudováno nové odstavné parkoviště typu P+R, v prostoru
přednádraží 4 autobusové zastávky, točna pro autobusy, 4 parkovací
9/18
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Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku ﬁnální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.

M. Gryčová, I. Lehárová

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to

Od 1. 8. 2018 Přestupní terminál
veřejné dopravy v Přelouči
zahajuje svůj nový provoz

přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné době mají Češi prostřednictvím
sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více
než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než
např. v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný
dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň
ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo
má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít
nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz
nebo na www.cervenekontejnery.cz.

září 2018

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

místa typu K+R, nové komunikace pro pěší i automobily, přístřešek
pro čekající cestující, nové veřejné osvětlení, vegetační úpravy, nový mobiliář. Celková kapacita parkovišť typu P+R v celém zrekonstruovaném
prostoru je 63 míst. Projekt č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0004393 je
spoluﬁnancován Evropskou Unií v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu a zároveň realizován prostřednictvím Strategie
ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Celkové náklady projektu činí
17 mil. Kč, přesná výše poskytnuté dotace bude známa po finančním

ukončení projektu. Předpokládá se ve výši 12 mil. Kč. Zbývající náklady
jsou hrazeny z rozpočtu města. Od 1. 8. 2018 se v Přelouči opět doprava
u nádraží díky ukončení stavby Přestupního terminálu veřejné dopravy
vrací do normálních kolejí, ale ve zcela nové podobě. Všem cestujícím
Město Přelouč přeje příjemnou cestu.
Foto, text M. Gryčová

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie,
společenská odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“
a „společenská odpovědnost“,
ale již tehdy si uvědomovali, že
se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku
lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali
na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat
půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je
Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku
1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak
ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických,
ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní
zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné
zdroje, budovy dostaly zateplení, řada ﬁrem-

ních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých
rozpočtů přispívají na zachování
linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní ﬁrmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat
důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat
specializované ﬁrmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení
nabízejí kolektivní systémy zcela
zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých
elektrozařízení a jejich následná
recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější,
než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku
škodlivých látek (například rtuti ze zářivek)
do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje již 7 let kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných
míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajiš-

ťuje přepravu sběrných nádob do recyklační
ﬁrmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří
město Přelouč finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat kolem 5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje
25 kg rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu
o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho
města a nevyhazujte úsporky do koše.
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.
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Společenská kronika
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

PŘELOUČÁCI
Jubilanti červen
František Vítek
Jana Kučerová

90 let
75 let

Diamantová svatba
Květoslava a Ladislav Černých

28. 6.

Jubilanti červenec
Anna Kožená
Jaroslava Hejná
Vladimír Dušek
Milada Pavelková
Miroslav Brebera
Jaroslava Stráníková
Drahoslava Lédrová
Jindřich Plaček
Ota Bulis
Bohuslava Šimková
Věra Kadlecová
Pavla Šimonová
Božena Klečková
Helena Breberová

97 let
96 let
91 let
91 let
91 let
91 let
90 let
90 let
87 let
87 let
86 let
86 let
86 let
86 let

Josef Krejčík
Marie Látová
Anna Suchánková
Miroslav Fořt
Vladimír Hájek
Zdeněk Zeman
Teodor Kurš
Václav Růžek
Zdeněk Hukal
Alena Šecová
Jaroslav Krejcar
Bohumila Šandová

Před letními prázdninami jsme dne 19. června 2018 přivítali
v zasedací místnosti Městského úřadu naše nové občánky.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a gratulujeme.

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

Jubilanti srpen
Marie Kvochová
Marie Pospíšilová
Jiřina Kousalová
Jiří Sekerka
Vlasta Midlochová
Luboš Bulušek
Karel Kolín
Radoslava Nováková
František Valenta

Přání

Vzpomínka

31. 7. oslavil 90 let

Dne 4. 9. 2018
by se dožil 70-ti let

pan Jindřich PLAČEK.
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98 let
94 let
93 let
92 let
87 let
85 let
75 let
75 let
75 let

Marie Moravcová

Kryštof Remler

Karolína Šejnová

Eliška Havlovcová

Nikola Veselá

Matej Nebřenský

Nikol Janišová

Dominika Kárníková

pan Miloslav TOMÍŠKA

Všechno nejlepší do dalších let
a hodně zdraví
přejí dcery s rodinami
a J. Vančurová.

z Veselí.
Vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Poděkování
Krásný přístup zdravotních sestřiček ke svým pacientům.
Ráda bych touto cestou poděkovala sestřičkám Terezce Hurtové
a Kačence Stránské zaměstnané u paní Mgr. Anny Kulakovské „Komplexní domácí péče s.r.o.“ za pomoc při mé dlouhodobé nemoci.
Jejich přístup k lidem a pochopení v jejich nelehké situaci je úžasný. Moc přeji oběma sestřičkám do života hodně štěstí, zdraví
a hlavně moc lásky od všech, které mají rády. Děkuji vám!!!
Blažena Hormandlová

Koupím staré pivní lahve i sklenice
s nápisy zrušených pivovarů
v regionu.
Telefon 732 170 454
9/18
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Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat paní Mgr. Anně
Kulakovské za profesionální a lidský přístup k naší milované mamince Dagmar Látové († 13. 7. 2018) v posledních bolestných chvílích jejího života. Poděkovat za pomoc, radu i osobní zaujetí celé
naší rodině v té nejtěžší životní situaci. Kéž je takových lidí mezi
námi více.
Rodina
Látova, Kienkisova, Horákova

Přijďte si natrhat nestříkaná jablka – samosběr.
Do 15. 10. 2018 vždy pátek, sobota, neděle, pondělí 7–10 h, 15–18 h
Nebo volejte na telefon 732 563 064.
Svinčany – naproti středisku (směr Raškovice)
9/18
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Hlavně, ať se všichni hosté při udílení cen za dabing
vejdou do sálu Občanské záložny
Blíží se konec prázdnin
a přípravy na 24. ročník
udílení cen Františka Filipovského za dabing běží na plné obrátky. Navštívila jsem dvě velmi důležité osoby našeho
města, které se okolo udílení dabingových cen
nejvíce pohybují. O nejvýznamnější kulturní
akci našeho města jsem si povídala s Jiřinou
Dlaskovou z úseku evidence obyvatel Městského úřadu Přelouč a s hlavním organizátorem Ing. Ivanem Moravcem, místostarostou
Města Přelouč.

J. Dlasková a I. Moravec
Jiřina Dlasková
Jak dlouho jste v týmu v rámci udílení cen
za dabing?
Co se týče organizačního týmu, členem jsem
vlastně již od nultého ročníku v roce 1995. V té
době jsem byla šéfredaktorkou přeloučského
Roštu a pomáhala právě tehdejšímu místostarostovi panu Pultrovi při přípravách nultého
ročníku. No a v realizačním týmu ﬁguruji dodnes, letos to je díky nultému ročníku vlastně
již po dvacáté páté. Dalším důležitým okamžikem pro mě bylo období, kdy převzal ve své
funkci místostarosty přípravu udílení cen Ivan
Moravec. Brzy mě pak oslovil, zda bych nechtěla za naše město přijmout místo v porotě. Byla
to pro mě velká výzva a čest, moc ráda jsem
tuto nabídku přijala a v porotě, která hodnotí
přihlášené tituly, jsem již sedm let.
Co tato funkce všechno obnáší?
Nejprve musím shlédnout všechny přihlášené filmy. Porotci se pak schází 2x měsíčně
v Praze, od listopadu do konce května. Na schůzkách probíhá velmi otevřená diskuze nad každým snímkem. Porotci hovoří o překladu, provedení zvuku ale vzájemně se i upozorňují na
chyby v detailech, například, že v dané větě
byl dabing delší než dialog v originále, že gesta
postav neodpovídají promluvě a podobně. Každý si může všimnout něčeho jiného, je třeba
vše vyhodnotit a dojít k společnému závěru.
9/18
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V porotě jsou odborníci z branže – režisér, herci, zvukaři, překladatelé. Já jsem v podstatě od
počátku svého členství v porotě jako jediná
laik. Tím, že už pracuji v porotě delší dobu, jsem
samozřejmě také dost ovlivněná. Posuzuji pak
už všechny filmy, které vidím – nejenom ty
v rámci udílení cen, a to jak z hlediska děje,
tak právě i dabingu.
Pamatujete si na svůj první ﬁlm, který jste
hodnotila a co vůbec vaše první setkání
v Praze v roli porotkyně?
Film Maxwell, ve kterém exceloval Jaromír
Meduna, byl mým prvním ﬁlmem, který jsem
jako porotkyně shlédla. Na schůzkách poroty
jsem tenkrát seděla vedle herce Zdeňka Hrušky. Měla jsem samozřejmě velkou trému,
vždyť jsem se objevila mezi lidmi z umělecké
branže.
Kolik ﬁlmů jste už celkem shlédla?
Je to skoro 300 ﬁlmů včetně seriálů. Musím
přiznat, že pro mě je lepší při hodnocení sledovat seriál. Pro diváka je lepší dívat se asi spíše
na ﬁlm, vidí celek, hloubku, celý děj. Studia ale
přihlašují u seriálů třeba z padesáti dílů pouze
díly dva a přihlásí určitě ty nejlepší, kde je hodně emocí, ruchů, zvuků. Mně osobně jako porotkyni se hodnotí lépe právě proto seriály.
Je v současné době herec, který by dosahoval
kvalit Františka Filipovského?
Je obtížné srovnávat dobu, kdy daboval
František Filipovský, kdy byl dostupný omezený počet ﬁlmů a každý úspěšný herec získal
úspěšného dabéra a tím se dostal do povědomí diváků. Dnes díky velkému počtu filmů
a seriálů se rozmělňuje povědomí, kdo z dabérů propůjčuje hlas filmovým hercům. I dnes
ale existují určitě výjimky: Martin Stránský –
Dr. House, Zlata Adamovská – Meryl Streep-

pová, Jana Mařasová – Julie Robertsová. Celkově to ale mají v dnešní době herci v dabingu
mnohem těžší.
Máte svého nejoblíbenějšího dabéra?
Hodně mě ovlivnilo při výběru svého „nej“
dabéra místo v porotě po boku Martiny Hudečkové. Hodně je asi nyní spojená s Bridget
Jonesovou, ale ona dabuje i řadu dalších ﬁlmů.
Tím, že jsem ji v porotě měla možnost poznat
i osobně a zažila její velmi přirozený projev, tak
za mě je to z žen Martina Hudečková, z mužů
pak Lumír Olšovský.
Jak se k cenám staví samotní dabéři?
Když do internetového vyhledávače zadáte
jméno herce a v jeho životopisu se objeví, že
získal prestižní cenu za dabing, to již o něčem
vypovídá. Myslím si, že dabingová cena má
určitě váhu a herci si té ceny také náležitě váží.
I když tato otázka je možná vhodnější přímo
pro herce – dabéry, a ne pro mě.
Ivan Moravec
Jaké byly vaše začátky v rámci udílení dabingových cen?
V Přelouči je údělem místostarosty organizace udílení cen za dabing. Poprvé jsem organizoval dabing v roce 2007, jakýsi štafetový
kolík jsem převzal po tehdejším místostarostovi Jaroslavu Paďourovi, který nahradil zase místostarostu Jana Pultra. Mě letos čeká v pořadí
již 12. ročník. Ceny za dabing pořádá společně
Město Přelouč s Českým ﬁlmovým a televizním
svazem FITES a Hereckou asociací.
Pamatujete si na svůj první kontakt s kolegy z Prahy?
Pamatuji si to velice dobře, vzal mě sebou
tenkrát do Prahy pan Paďour, jeli jsme na He-

Porota pro rok 2017: zleva nahoře: Jaroslav Černý, Zdeněk Štěpán, Jiří Zobač a Jiří Prager
a sedící zleva: Olga Walló, Helena Brabcová, Jiřina Dlasková a Šárka Valverde

reckou asociaci, byl tam Ondřej Kepka, Martin
Skyba – zástupci obou spolupořadatelů, Ondřej
Kepka za Hereckou asociaci a pan Skyba za FITES. Pan Skyba bohužel již zemřel, Ondřej Kepka se cenám věnuje stále. Spousta lidí, kteří se
tehdy okolo přeloučského dabingu pohybovali, již bohužel mezi námi není nebo z týmu
odešli, ale i přes některé personální obměny
realizačního týmu tyto ceny běží dál, a to je to
nejdůležitější, funguje to a pořád je tady chuť
ocenění realizovat.
Co obnáší přípravy každého takovéhoto
ročníku?
Koloběh příprav začne vlastně hned po
skončení stávajícího ročníku. Nejdříve se samozřejmě vyhodnotí právě skončený ročník
a nastaví se pravidla pro příští rok. Paralelně
ještě nějaký čas dobíhají sice ještě zúčtovací
práce ročníku ukončeného, ale do toho se již
se musí začít shánět peníze na nový ročník.
Požádat například o dotace Ministerstvo kultury a Pardubický kraj. Obě tyto instituce naše
ceny podporují, což udílení cen za dabing určitě dává o to větší váhu. Musím také jednat
s místními ﬁrmami a podnikateli a požádat je
o podporu této kulturní akce. Mým úkolem je
sehnat od sponzorů dohromady cca 500 000 Kč.
Hlavně také musí ještě před koncem roku začít
práce odborné poroty. Ta se pro každý ročník
stanovuje nově a částečně personálně obměňuje. Většinou po novém roce je první velké
setkání s realizačním týmem, kde se nastaví
mantinely pro organizaci slavnostního večera.
Je hodně důležité, kdo v týmu je a jak komunikujeme mezi sebou. Musíte vědět, na koho se
máte obrátit právě v té pražské části týmu.
Scházíme se obvykle v budově České televize
na Kavčích horách, která každoročně také vysílá dokument z předávání cen. Tady v Přelouči vlastně všechno zaštiťuji já a Jiřina Dlasková.
V Praze jich je mnohem víc. Hodně věcí se snažíme řešit svépomocí, abychom ušetřili. Je to
tak, že tyto prestižní ceny nejsou určitě jen
o velkých penězích, ale také o zápalu lidí, kteří
ve ﬁnále nejsou vůbec vidět a není to práce jednoho dne, tím myslím den, kdy se ceny slavnostně předají v sále Občanské záložny.
S kým hlavně spolupracujete v Praze?
Určitě je to výborná spolupráce s Ondřejem
Kepkou, který je od loňského roku prezidentem
Herecké asociace, celé roky je součástí prezidia
Herecké asociace a dabingové ceny má na starosti už opravdu hodně dlouho. Velký dík patří
i za jeho moderování celého slavnostního předávání cen, letos bude v Záložně moderovat již
po osmé. Letitá a velmi dobrá spolupráce je
s místopředsedou FITESu, Jaroslavem Černým,
který je zároveň předsedou odborné poroty,
dále s režisérem slavnostního večera Danielem
Hnátem.

Co je pro vás v rámci příprav nejnáročnější?
Největší stresem a strašákem je pro mě obsadit všechna místa v sále při slavnostním předávání cen. Každý rok mám největší obavy, že
se mi do toho našeho malého sálu v Záložně
všichni pozvaní hosté nevejdou. Vloni to byl
snad největší extrém. Díky ceně za celoživotní
dabingovou tvorbu Jiřímu Kubíkovi dorazil
kromě autobusu z Prahy ještě autobus herců

I. Moravec v Občanské záložně
z Brna. To byl obrovský problém, ohlásilo se
jich hodně dopředu, že přijedou. Spousta pozvaných hostů se pak zase neozve nebo se ozve
na poslední chvíli a pak nastanou ty velké
obavy, že je nebudu mít kam posadit. Ale jako
každý rok to nakonec všechno dopadne jinak
a ve ﬁnále se doplňují místa přímo u pokladny
a improvizuje se hodinu před začátkem slavnostního večera, aby všechno bylo tak, jak má
být. Dost často se řeší až tady v Přelouči, kdo
bude skutečně na pódiu předávat cenu a komu. Ve scénáři je to napsané třeba od června,
července, ale pak se to všechno ladí až na místě podle toho, jak se pozvaní a nominovaní
ozývají a zda skutečně dorazí. Vlastně celková
koordinace průběhu celého dne se musí ještě
doladit večer před akcí. Pro Přelouč je to největší kulturní událost roku, kdy zároveň probíhá program i na náměstí a na podiu za školou,
který má na starosti Dan Reichman a KICMP.
Výborný je i program pana Dvořáčka a jeho
Zahradní galerie. Je toho hodně a skutečně
vždycky si moc oddychnu, když je po všem
a určitě nejenom já.
Je letošní ročník v něčem jiný než předcházející?
Je to velice smutné, ale letos poprvé ceny
připravujeme bez grafika Ivo Štěpánka. Pan
Štěpánek je autorem loga cen, připravoval plakáty, nominační listy, pozvánky, vstupenky.
V podstatě graﬁcká tvář dabingových cen byla
až do loňského roku „štěpánkovská“. Moc nám
chybí. Pro letošní ročník jsme oslovili graﬁcké
studio pana Sobotky z Řečan, které nám vyšlo
vstříc, za což jsme rádi.

Stala se v rámci příprav při některém ročníku něco hodně nepříjemného?
Hned se mi vybaví 20. ročník v roce 2014.
Režii měl v tomto roce na starosti Pavel Vantuch, který při cestě sem do Přelouče v pátek
(v tento den se pravidelně sjíždí celý realizační
tým) havaroval a nedorazil. Rázem jsme museli
hodně a všichni zaimprovizovat a celé předávání se vlastně dělalo bez taktovky režiséra.
Byly to emoce. Hodně pomohl Ondřej Kepka,
který s režií má vlastní velké zkušenosti, pomohli střihači, všichni jsou to profíci, tak to nakonec dobře dopadlo. Velké trapasy občas nastanou, když přestane fungovat mikrofon,
určitě nerada vzpomíná na své moderování
v Přelouči v rámci jednoho ročníku herečka Simona Postlerová, tenkrát moderovala společně
s Ondřejem Kepkou, přestal jí fungovat mikrofon, byla to pro ni hodně nepříjemná chvilka
na podiu.
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Ptala jsem se paní Dlaskové, ptám se i vás
na nejoblíbenějšího dabéra?
Pro mě je to Tereza Bebarová a Martin
Stránský.
Na závěr pak ještě Jiřina Dlasková a Ivan Moravec prozradili, že je pro ně na této práci zajímavé, že se dostávají do kontaktu s herci, mailují si s nimi, telefonují, a že jich za ta léta bylo již
opravdu hodně. A ten úplný závěr pak patřil
poděkování všem, kdo pomáhají s přípravami
a pak také ﬁrmám, které pomáhají svými sponzorskými příspěvky jednotlivé ročníky vlastně
vůbec zrealizovat. Nejvíce se zmiňovala Elektrárnu Chvaletice, nejvěrnější a nejštědřejší sponzor
za éry Ivana Moravce, dále to jsou i další důležití sponzoři, KIKERT-CS s. r.o., SVOS spol. s r.o.,
Kooperativa Pojišťovna, CSG a.s., K2 invest s. r.o.,
VAK Pardubice a. s., AGRA – Bohemia, a. s., KASI spol. s r. o., MOVER spol. s r. o., SUMO s.r.o.,
MPH Medical Devices, s.r.o., DŘEVOSTYL CZ s. r. o.,
AIR Matyáš s. r. o., Generali Pojišťovna a. s., JK
MONT s. r. o., Brunthaller – CS s. r. o., Stavební
podnik Přelouč s. r. o., BISS s.r.o., všem patří velký dík.

24. ročník udílení cen Františka Filipovského za dabing se koná 15. 9. 2018, bohatý
kulturní program je připravený na náměstí,
za školou i v Zahradní galerii. Všichni jste
srdečně zváni.
MG.
9/18
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ZAHRADNÍ
GALERIE ART

KULTURNÍ
A INFORMAČNÍ CENTRUM
MĚSTA PŘELOUČE
VÁS ZVE

2018
Rok má 12 měsíců… rok utekl… a před
námi je 12. ročník Zahradní Galerie (dále jen
ZGA), jejímž pořadatelem je KLUB UMĚNÍ –
ART CLUB z.s. Přelouč.
ZGA se bude opět konat v přilehlé zahrádce Občanské Záložny v Přelouči, a to
v sobotu 15. 9. 2018 od 13 hodin.
Vzhledem ke koncepci této akce se dá říci,
že naším mottem, a to nejenom pro letošní
ročník je „POMÁHAT A BAVIT“, což je naplněno sbíráním peněz pro Dětskou Kliniku Fakultní nemocnice v Hradci Králové prostřednictvím tomboly a dražby obrázků dětí, které
jsou hospitalizovány na této klinice a tato díla
jsou jejich výpovědí v nelehké životní situaci.
Dále vytvořením platformy pro vystoupení
a prezentaci regionálních skupin, souborů a dalších umělců.
Pro návštěvníky letošního ročníku máme
opět připravený bohatý program. Za region
mohu jmenovat např. vystoupení Pardubické
kapely SNÍH V DŽUNGLI, Zdechovického rockového ADRENALINU, Choltického písničkáře
TONDY HRDÉHO nebo krásných hlasů KAROLÍNY FAITOVÉ, či ANETY a LUKÁŠE SMOLÍKOVI. Z těch takzvaně přespolních umělců
si nenechte ujít Holický JG-DIX , Pardubické
TRDLO a jako třešinka na dortu vystoupí Česká Vannesa Mai – JOLANA SZAJEWSKÁ. Tradicí se také stalo večerně-noční jamování, které obstarají již inventární umělci“ DALIBOR
PŠENIČKA a PETR ŠKOTA plus kdo se přidá…
a může kdokoli, kdo má chuť!!!
ZGA je nekomerční akce, která je přístupna
všem lidem, kteří se chtějí bavit a případně pomoci dobré věci. Rádi bychom tímto poděkovali všem sponzorům a přispěvovatelům, kteří
svými dary a příspěvky pomohli realizovat konání této akce. Velký dík, také patří Městu Přelouč za poskytnutí prostoru konání ZGA.
Všechny Vás zveme!!,
na ZGA..... vstupné není….. pivo bude…. nuda
není…. hudba bude…. smutek není…. usměv
bude a to tak, že zcela všude.
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Divadelní komedie
Jakuba Zindulky

TCHÝNĚ NA ZABITÍ 
VYPRODÁNO
Účinkují: Lucie Zedníčková,
Dana Homolová, Martin Kraus,
Anna Kulovaná

3. 10. 2018 od 19 hod.
KINO PŘELOUČ
Vstupné 240/200 Kč,
Předprodej od 2. 7. 2018

LEONA MACHÁLKOVÁ
Koncert s kapelou

25. 10. 2018 v 19 hod.
KINO PŘELOUČ
Vstupné 340/300 Kč,
předprodej od 2. 7. 2018

ANDREA TÖGEL
KALIVODOVÁ
Koncert s moravským
klavírním triem

Komentovaná prohlídka města „Přeloučí v letech 1914–18“
vede Mgr. Matěj Pešta
sraz na vlakovém nádraží

sobota 8. 9. 15:00

vstup zdarma

4. 12. 2018 v 19 hod.
KINO PŘELOUČ
Vstupné 300/250 Kč,
předprodej od 1. 9. 2018

Přejeme krásné léto a mnoho pohody.
Za KLUB UMĚNÍ – ART CLUB z.s.
Luděk Schejbal

Přednáška „PŘELOUČ 1518

(500. výročí připojení přeloučského panství
k pernštejnskému dominiu)“

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Univerzita Pardubice)
přednáškový sál KICMP
vstupné 40 Kč
úterý 25. 9. 18:00

ORCHESTR
VÁCLAVA HYBŠE
Vánoční koncert s hosty

12. 12. 2018 v 19 hod.

Přírodopisná přednáška „Botanické šperky Přeloučska“

KINO PŘELOUČ

RNDr. Naděžda Gutzerová

Vstupné 340/300 Kč,
předprodej od 1. 9. 2018

přednáškový sál KICMP
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úterý 2. 10. 18:00

vstupné 40 Kč
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA –
BOOKSTART
O prázdninách se v knihovně už po páté
sešly maminky s dětmi, aby se společně potěšily s knížkami v rámci projektu S knížkou
do života. Naše lektorky Martina s Petrou tentokrát vystupovaly jako Nanynka a Pepíček
ze známé písničky. Tématem byla říkadla a lidové písně pro nejmenší děti. Děti si s maminkami nejenom zazpívaly, ale i zahrály na
drobné hudební nástroje.
E.F.

puntík. Úspěšným hledačům a luštitelům pak
v tajence vyšel citát: KNIHA JE ZRCADLO
DUŠE. U čtyř bonusových básní účastníci
soutěže ještě museli poznat autora. Aby to
nebylo tak těžké, v knihovně byla připravena
nápověda v podobě knih. Každý úspěšný hráč
pak v knihovně obdržel pěknou knížku a za
splněné bonusy i nějakou tu sladkost k tomu.
Děkujeme všem, jejichž výlohy jsme mohli
využít.
E.F.

PRÁZDNINOVÉ VÝPRAVY
ZA DOBRODRUŽSTVÍM
Jako každé prázdniny i letos v knihovně
vždy v úterý probíhaly čtenářské dílny pro
děti. S první knihou Velké myší spiknutí od

TAJEMNÁ ŠIFRA
V ULICÍCH MĚSTA
I letos byla nejen pro naše čtenáře, ale
i pro návštěvníky našeho města připravena
prázdninová hra, tentokrát s názvem Tajemná šifra v ulicích města. V centru města a přilehlých ulicích nedaleko knihovny bylo rozmístěno v 18 výlohách či vývěskách 18 básní.
Úkolem hráče (po vyzvednutí hracího plánu)
bylo najít všech 18, přečíst si je a do tajenky
doplnit písmeno, které označoval červený

9/18
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Roalda Dahla si děti zahrály na cukrárnu paní
Pratchetové. Ztvárnily scénku, při které se
snažily cukrářce tajně propašovat myš do dózy na bonbóny. Při další výpravě za dobrodružstvím společně s Rytířem Roelem, drakobijcem (Dijkstra, Aron) musely v parku
nalézt osm draků a rozpoznat jejich druh dle
popisu. Na dalších schůzkách s knížkami vymýšlely, jakým způsobem by měly pomoci
zachránit knihy (Klaus Hagerup – Dívka, kte-

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
rá chtěla zachránit knihy) a veršovaly s drakem Franklinem (Jen Campbell – Franklinova létající knihovna). Laskavé vyprávění
o podmořském světě vyposlechly s knížkou
Gerda – Příběh velryby (Adrián Macho).
Sladké dobroty pak společnými silami ukuchtily s pomocí knihy Nejúžasnější věc (Maja
Lunde & Hans Jorgen Sandnes). A nakonec
přišla i Babička Drsňačka (David Walliams)
se svým humorným příběhem o proslulé lupičce šperků.
E.F.

Orchestr a mažoretky
ve Francii
Na konci července reprezentovaly Dechový orchestr a mažoretky ZUŠ Přelouč naší školu ve francouzské Normandii. Opět po roce
společně s taneční skupinou Srdíčko Kolín od-

valu v polském Krakowě. Žačky se představily
s tancem Sing, Sing a Motýlíheň. Zatančily si
tak na venkovním podiu dvoudenního festivalu, který byl zaměřen na tanečníky a hudebníky z celé Evropy. Zakončením celé akce byl
galavečer všech účinkujících na hlavním náměstí (Rynek Glowny).

v sále ZUŠ. Od soboty do středy probíhala výuka a téměř každý večer koncert účastníků nebo lektorů v sále školy. Pozvání do Přelouče letos opět přijali špičkoví lektoři, hráči předních
českých orchestrů a profesoři konzervatoří. Na
trubku vyučovali Svatopluk Zaal (Pražská komorní ﬁlharmonie), Karel Mňuk (profesor Kon-

Nejen tancem, ale také pěší prohlídkou okolo hradu Wawel, Radniční věže a Hlavního náměstí se nám podařilo nahlédnout do atmosféry
velmi vydařeného zahraničního zájezdu. Obohaceni o nevšední zážitky, odměněni pamětním pohárem, bychom chtěli poděkovat panu
řediteli Chmelařovi a celé ZUŠ za zprostředkování tohoto krásného výletu.
Petra Mori

zervatoře Pardubice) a Pavel Herzog (trumpetista skupiny Sto zvířat), na trombon Lukáš
Moťka (Česká ﬁlharmonie) a Alois Mech (profesor Konzervatoře Pardubice), na lesní roh
Jindřich Kolář (Česká ﬁlharmonie), na tubu Jakub Chmelař (Státní opera Praha) a na ﬂétnu
Lenka Kozderková (profesorka Mezinárodní
konzervatoře Praha). Do Přelouče letos zavítal
i vzácný host, japonská hornistka Kanako Mori, která v současné době působí v České ﬁlharmonii. Na kurzech opět vládla skvělá tvůrčí
a přátelská atmosféra.
Michal Chmelař
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NOVINKY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
NAUČNÁ LITERATURA
Umění
ZIKMUND-LENDER, Ladislav
Jan Kotěra in Hradec = Jan Kotěra v Hradci.
Hradec Králové: Pravý úhel, 2016.
Dějiny
MERTLÍK, Vladimír
Lví silou, vzletem sokolím: První republika –
mýtus a realita. Praha: Knižní klub, 2018.
KRÁSNÁ LITERATURA
BLUM, Joav
Tvůrci náhody. Praha: Ikar, 2018.
BOURCY, Thierry
Astronomův sen: detektivní román z rudolfínské Prahy. Praha: Argo, 2018.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
LEBEDA, Jan
Medovníček a Barvínek: pohádkové čarování.
Praha: Brána, 2017.
NASSAR, Daniel
Zvířecí architekti: jak se staví v přírodě.
Brno: CPress, 2018.

cestovaly 26. 7. do města Bricquebec, kde probíhaly slavnosti svaté Anny. Vystoupily ve slavnostním průvodu městem a na samostatném
vystoupení v koncertní hale. Slavností se zúčastnily soubory z celého světa (například Belgie,
Ruska nebo z Antil). Orchestr s mažoretkami
vystoupil ještě v nedalekém přístavním městě
Grandcamp – Maisy, kde zahrál v domově pro
seniory a opět v průvodu městem. Odměnou
za úspěšná vystoupení byl po muzikanty a mažoretky celodenní výlet do francouzské metropole. Kromě výstupu na Eiffelovu věž navštívily
palác Louvre, vítězný oblouk, katedrálu Notre-Dame, baziliku Sacré-Coeur a slavnou třídu
Champs-Élyseés.
Michal Chmelař

Taneční obor v Krakowě
Taneční obor se v době od 15. 6. do 18. 6.
2018 zúčastnil tanečního a hudebního festi-

Dechové interpretační kurzy
Na začátku prázdnin se v naší škole již tradičně sjeli talentovaní muzikanti z celé republiky, aby se zúčastnili šestého ročníku Dechových interpretačních
kurzů Přelouč. Kurzy byly slavnostně zahájeny
29. 6. koncertem Žesťového kvinteta Komorní
filharmonie Pardubice

Dechový orchestr zvítězil v Srbsku
Ve dnech 21.–26. 6. navštívil Dechový orchestr ZUŠ Přelouč pod vedením dirigenta Michala Chmelaře srbské město Zrenjanin. Konala se
zde mezinárodní soutěž dechových orchestrů pod záštitou světové asociace dechových symfonických orchestrů WASBE. Přeloučský orchestr
se přihlásil do nejvyšší kategorie a v konkurenci orchestrů ze Srbska,
Polska, Rumunska a Maďarska získal zlaté pásmo Grand Prix. Během
svého pobytu v Srbsku navštívili přeloučští muzikanti hlavní město Bělehrad a národní park Carska Bara. Gratulujeme celému orchestru a děkujeme za skvělou reprezentaci školy a města!
Vedení ZUŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Školní rok 2018/19
právě začíná
a s ním i nová životní etapa osmdesáti čtyřem
prvňáčkům, které I. stupněm provedou třídní
učitelky Mgr. Jitka Capaliniová (1.A), Mgr. Blanka Kratochvílová (1.B) a Mgr. Lenka Bělská (1.C),
která je zároveň novou posilou pedagogického
sboru. Dalšími novými tvářemi naší školy jsou
Mgr. Kateřina Půlpánová, která se vrací po rodičovské dovolené, a Bc. Markéta Kurtincová.
Pro velký zájem o umístění dětí ve školní družině a stále vzrůstající počet žáků na I. stupni jsme
žádali Krajský úřad Pardubice o navýšení její kapacity o dalších 30 žáků, tedy na konečných 180.
Žádosti bylo vyhověno, a tak jsme od 1. 9. otevřeli šesté oddělení. Škola se tedy rozroste na
23 tříd + 6 oddělení školní družiny.
A co se nám v uplynulém školním roce povedlo? Třeťáci strávili krásný týden v Orlických
horách a tamtéž i páťáci ještě s výukou anglického jazyka, sedmáci týden lyžovali v Jizerských
horách, dvacet žáků 8. a 9. tříd se týden intenzivně učilo angličtinu s rodilým mluvčím. Některé třídy (letos poprvé i z II. stupně) si vyzkoušely
přespání ve škole a zjistily, že noc strávená ve škole bývá o dost zábavnější než ve škole strávený
den. Velmi hezké odpoledne nám připravili vycházející žáci na svém červnovém „Rozloučení
se školou“. Dále pak výlet do Legolandu, spousta
exkurzí, výletů, návštěvy divadel, projektové dny,
sportovní den, dětský den atd.
Dvakrát za rok se konal sběr starého papíru.
Sebralo se celkem 44 380 kg za 77 980 Kč. Žáci přinesli do školy také 350 kg sušené pomerančové
a citrónové kůry v hodnotě 7316 Kč. Finance obdržel Klub rodičů a přátel školy a budou dále využity ve prospěch našich žáků. Chtěla bych také
poděkovat všem žákům i rodičům za sbírání plastových víček pro Elišku ze Svítkova, která trpí atypickým Rettovým syndromem. Celkem jsme odevzdali asi 350 kg víček. Již potřetí jsme se zapojili
do prodeje žlutých kvítků v rámci „Dne proti rakovině“ a vybrali 9 652 Kč. Považujeme za důležité naučit děti nemyslet jen na sebe, ale rozvíjet
v nich sociální cítění.
Během letních prázdnin prošly budovy v ul.
Smetanova a Školní kompletní rekonstrukcí.
Došlo k jejich celkovému zateplení, což obnášelo
zateplení střechy, výměnu oken, zateplení a obnovu fasády. Pro přeloučské občany nebylo možné tuto déle než čtyři měsíce trvající akci přehlédnout a věříme, že nový vzhled budov přispěje
také k vizuální modernizaci města. Další velkou
prázdninovou akcí byla realizace vzduchotechniky spojená s rekuperací tepla. Bouralo se tudíž téměř všude, vně školy i uvnitř. Děkujeme zřizovateli, který akce zaﬁnancoval, jmenovitě panu
Manželovi, který je připravil a vzorně dozoroval.
V průběhu roku jsme se připravovali na příchod prvňáčků. Zorganizovali jsme pro ně a jejich
rodiče dva Dny otevřených dveří a dvoje dílničky,
při kterých si něco vyrobili a přitom měli příle9/18
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žitost seznámit se s prostředím školy. Při posledním tvořivém setkání v červnu se už sešly budoucí kolektivy s třídními učitelkami bez rodičů.
Doufáme, že se nám podařilo nástup do školy
těm nejmenším co nejvíce zjednodušit.
Za „hladký“ průběh celého uplynulého školního roku patří poděkování všem zaměstnancům školy, všem žákům, rodičům i zřizovateli.
Ve školním roce 2018/19 se počet našich žáků bude pohybovat kolem 550, počet zaměstnanců se zvýšil na 46, školní družinu navštěvuje
180 žáků a škola sídlí ve třech plně obsazených
budovách. Tato čísla napovídají, že je téměř nemožné, aby celý následující školní rok proběhl
bez sebemenších problémů a komplikací. A tak
si jen přejme, aby se nám je společně se všemi
rodiči i zřizovatelem podařilo vyřešit k co největší spokojenosti všech zúčastněných a abychom
v červnu končili s pocitem úspěchu a obohacení
v každém z nás.
Magda Pacáková (ŘŠ)

Dětský den
V pátek 8. 6. byl pro žáky I. stupně uspořádán
dětský den. Nejdříve všichni zhlédli vystoupení
kouzelníka Davida Kopeckého, který děti pobavil
svými magickými kousky. Pro prvňáčky a druháky bylo připraveno loutkové divadlo pana Novotného a různé soutěžní disciplíny, za které dostávali body. Ty si pak v obchůdku vyměnili za
odměny. Třeťáci a čtvrťáci hráli „bojovou“ hru po
Přelouči. Za splnění úkolu na stanovištích získávali indicie, které jim napověděly směr další cesty.
Dětský den se vydařil nejen díky skvělé organizaci a pomoci nejstarších spolužáků, ale přispělo
k tomu i pěkné počasí. Děti si to moc užily a těší
se na stejnou akci v příštím roce.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
Koláček

PARDUBICKÝ SKŘIVAN

V červnu se konal na okruhu za Benzinou
7. ročník cyklistického závodu Koláček. Celkem
startovalo 74 dětí z I. stupně. Pro vítěze byly připraveny poháry a odměny od našich stálých sponzorů, pana Oldřicha Horkého z Veselí a obchodu
Velocentrum Přelouč. Všichni závodníci podali
skvělé výkony. Jsme rádi, že si rodiče udělali čas
a přišli se svými dětmi strávit příjemné sportovní
odpoledne.

Ve čtvrtek 14. 6. se opět po roce konala krajská soutěž v sólovém zpěvu v rámci Pardubického festivalu „Zrcadlo umění“. Naši školu jelo
reprezentovat 8 zpěváků od 1. do 8. třídy – vítězové školního kola ve své kategorii. Všechny
soutěžící tentokrát na klavír doprovázel spolužák David Tichý, který byl oceněn zvláštní
cenou za klavírní doprovody a všichni naši zpěváci získali krásná ocenění ve svých kategoriích.

Nejrychlejšími závodníky ve svých kategoriích
byli: Daniel Houdek a Klára Klýmová (1. ročník),
Matyáš Krejčík a Andrea Vančurová (2. ročník),
Roman Turek a Vanessa Vaňková (3. ročník),
Matyáš Pokorný a Natálie Kudláčková (4. ročník), Ella Fialková (5. ročník)

Rozloučení
s vycházejícími žáky
Žákům bývalých devátých tříd jakoby stále nedocházelo, že v červnu prožívají opravdu poslední dny na této škole a že po prázdninách jejich lavice obsadí už noví žáci. Nakonec však přece jen

začali myslet na rozloučení se základní školou
a připravili pro své rodiče a pedagogy slavnostní
odpoledne. Všem to ve svátečním oblečení náramně slušelo a téměř každý se mohl pochlubit
tím, že se dostal na svou vysněnou školu. Žáci
v programu s humorem zavzpomínali na svá školní léta a poděkovali všem učitelům za trpělivost
a snahu je něčemu naučit i rodičům za stálou péči a podporu. Vyučujícím rozdali růže a třídní učitelky překvapili ohromnou kyticí a dárkem. Každý
si odnesl na památku originální pamětní list. Všem
našim absolventům přejeme, aby základy, které
získali na naší základní škole, dokázali zúročit při
studiu na středních školách a aby se jim start do
nové životní etapy vydařil. Hodně štěstí!

si co nejvíce užít tamní nádhernou přírodu,
takže kromě sportovních soutěží – hod na cíl,
postřehový závod, orientační běh…, jsme každý den zvládli ujít nějakou tu „túrku“.
Vyšplhali jsme na rozhlednu Šeřín, na rozhlednu Žalý, prošli jsme „tobogán“ lemovaný
dřevěnými zvířátky, na Hucul farmě na Janově
hoře jsme se projeli na koních.
Pestrý byl i večerní program. Po dobrém jídle a zápisu do deníků čekalo děti rozdávání medailí, diplomů a cen. Nesměl chybět táborák
s opékáním buřtů, zpíváním a hraním na kytary a samozřejmě všemi očekávaná, strašidelná,
noční stezka odvahy.

Poslední zastávka byla na miletínském náměstí v cukrárně Erben. O životě Erbenů žáci
věděli ze školy, a proto ještě museli ochutnat
Erbenovy Miletínské modlitbičky. I o historii této sladké pochoutky toho druháci hodně vědí.
Výlet byl poučný a hodně „sladký“.
Mgr. M. Černohlávková

Hello. I´m Neil
Všem blahopřejeme!
3. místo Anežka Tlapáková z 5. A
2. místo Andrea Waldhansová z 1. A, Nela
Vašíčková z 2. B, Denis Tichý z 2. A
a Vilma Bláhová z 5. A
1. místo Matěj Školník z 1. A, Tereza Kaderová z 8. A a Tomáš Balý z 8. B
Mgr. V. Pokorná

Na Neila jsme se moc těšili. Budeme mu rozumět? Budeme vědět, na co se nás ptá? A budeme umět odpovědět? Ve čtvrtek 14. června
Neil, rodilý mluvčí z Velké Británie, dorazil do
naší školy na Masarykově náměstí v Přelouči
a vzal s sebou kolegyni Lucku. Měli pro nás připravené soutěže, písničky a krátké povídání

Výlet 5. tříd

Olympijský běh
V červnu se naše škola zapojila do celorepublikového závodu T-Mobile Olympijský běh. Žáci
I. stupně v průběhu celého dopoledne nastupovali na start rozděleni do chlapecké a dívčí kategorie. Nejdříve po krátké rozcvičce probíhala na
okruhu fotbalového stadionu rozřazovací kola.
Nejlepší běžci z každé třídy postoupili do ﬁnále.
Nakonec byli vyhodnoceni a odměněni tři nejlepší chlapci a tři dívky v každém ročníku. Všichni
závodníci si odnesli kromě sportovního zážitku
medaili, diplom a tyčinku Corny. V příštím roce
se závodu zúčastníme znovu. Nejrychlejšími běžci byli tito žáci: Luděk Hladík a Klára Klýmová
(1. ročník), Matěj Sviták a Soﬁe Pokorná (2. ročník), Filip Novák a Kamila Jančíková (3. ročník),
Pavel Mencl a Adéla Jechová (4. ročník), Daniel Doležal a Nikita Holečková (5. ročník)

stočit na horké plotýnce svoji hořickou trubičku, kterou si odveze domů. Nechyběla ochutnávka trubiček se všemi náplněmi.
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Žáci 5. A a 5. B se 14. 6. vypravili za dobrodružstvím na tvrz Hummer kousek od Prahy.
Celý areál je koncipován jako středověké městečko. V jednotlivých domcích děti plnily různé úkoly. Nechyběly ani soutěže a souboje s odměnami pro vítěze. Děti se mohly projet na
koni, ale největší atrakcí byla jízda HUMMEREM a simulátor převrácení HUMMERU. Někteří nadšenci absolvovali jízdu několikrát. Na
závěr děti zhlédly fascinující ukázky manipulace s lasem, pistolemi a bičem, které vyvrcholily ohňovou show. Program byl od začátku
do konce opravdu nadupaný zážitky, na které
budou děti určitě dlouho vzpomínat.
Třídní učitelky 5. tříd

Výlet 2. B
2. B si pro svůj výlet vybrala ZOO Dvůr Králové. Užila si komentovanou jízdu safaribusem
po Africkém safari a vzdělávací procházku po
celé zoo.
I druhá část se vydařila. Celá třída se těšila
do nedalekého Miletína na exkurzi do výrobny hořických trubiček. Stručný výklad pana
majitele o výrobě hořických trubiček a zajímavé informace o jejich historii a současnosti nikoho nenudily. Každý se těšil, až si vyzkouší

o Velké Británii. Neil i Lucka (mimochodem Lucka umí krásně zpívat) byli oba sympaťáci. Nás
to bavilo a těšíme se na další rok, až Neil zase
přijede. Hello...
Mgr. L. Machová

3. B na Bumbálce
Týden od 11. do 15. června jsme netrávili
ve školních lavicích, ale naším domovem byla
v těchto dnech chata Bumbálka v Krkonoších.
Měli jsme opravdu nabitý program. Chtěli jsme

Všichni vše výborně zvládli a už se těšíme
na příští rok. ☺
Mgr. D. Staňková

Sportovní den
Již po osmé proběhl na naší škole sportovní den, kterého se zúčastnili chlapci a dívky
druhého stupně. Žáci využili atletický ovál na
fotbalovém stadionu a sportoviště pod parkem, kde proběhly soutěže ve čtyřech různých
atletických disciplínách. Závody proběhly v běhu na 60 m, vrhu koulí (starší) a hodu míčkem
(mladší), skoku dalekém a vytrvalostním běhu.
V kategorii mladších žáků zvítězila třída 7. A,
mezi staršími si vedla nejlépe 8. A.
Do této sportovní akce se aktivně zapojilo
131 chlapců a dívek.
Mgr. M. Bulušek

Chlapci na MČR v softballu
Velikého úspěchu dosáhli chlapci naší školy ve sportu zvaném T-ball. Jedná se o zjednodušenou formu softballu, kdy se místo nadhazování odpaluje míček z pevného stativu. Po
výborných výkonech na okresním kole v Pardubicích, ve kterém kluci nepoznali hořkost
porážky, se probojovali na mistrovství České
republiky. V konkurenci škol z Prahy, Břeclavi,
Lednice nebo Českých Budějovic obsadili konečné sedmé místo, což je druhé nejlepší umístění ve sportovní historii školy, hned po čtvrtém místě v hokejbale z roku 2002!
Školu vzorně reprezentovali J. Král, T. Kolibík, O. Dostál, A. Vokál, J. Hlad, T. Horyna,
M. Urban, T.Jarkovský, M. Priessnitz, M. Klenka,
J. Šanda, M. Motyčka a M. Vágner.
Mgr. M. Bulušek
9/18
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Akce pro děti a mládež

Nabídka kroužků, kurzů a aktivit DDM Přelouč na školní rok 2018/2019

září 2018
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Akce pro děti a mládež
tel.: 466 672 003, 739 633 508, e-mail: ddm@ddmprelouc.cz

Spolupráce se Základními školami v Přelouči,
Gymnáziem a SOŠ Přelouč, MŠ Za Fontánou
Nabídku kroužků obdrží děti ve škole v září od
svých třídních učitelů.
Spolupráce se ZŠ Semín (dovedné ruce, logopedie, rybáři…)
9/18
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Upozornění! Termíny kroužků jsou pouze
orientační a mohou se změnit dle požadavků
návštěvníků a také s ohledem na efektivní využití pronajímaných prostor, zvláště u sportovních kroužků.
Zápis do zájmových útvarů bude probíhat od

3. 9. 2018 v DDM Přelouč, přihlášky je možno
stáhnout z našich www stránek a poslat na
naši adresu, popř. oskenovanou e-mailem.
Zahajovací schůzky proběhnou poslední týden v září – přesné termíny zveřejníme na našich www stránkách.
9/18
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ
Pobytové tábory – Krkonoše I., II.

Příměstský tábor I.
První běh příměstského tábora proběhl počátkem prázdnin za poměrně příznivého počasí. Děti postupně navštívily kemp Semín, hřebčín
v Kladrubech nad Labem, Vodní svět Kolín, Lohenice a rekreační osadu Seník. Poděkování patří oběma vedoucím Lucii Dvořákové a Radi-

Den Charity – svátek
sv. Vincenta z Pauly 27. 9.

Jak jsme tábořili letos?
Představte si louku uprostřed lesů. Loukou
se klikatí meandrující poklidně tekoucí říčka.
Na jedné takové louce jsme rozbili tábor. Dva
vojenské hangáry, do jednoho se umístila polní
kuchyň. Pro každé dva z nás se postavil typický
český podsadový stan. U řeky se umístila vojenská sprcha, stará, ale stále naprosto funkční,
která nám vždy udělá z táboření divochů pomalu hotel. Kdo nezažil sprchování ve vojenské sprše, o dost přichází. A další celou řadu
táborových staveb nutných k životu jsme vybudovali společně vlastníma rukama, sekerou,
pilou, provazy, kramlema. Vše tak jak nás učili
staří skauti. Vše tak, jak učíme naše mladé skauty a skautky, ale i vlčata a světlušky. Představte si tu stejnou louku, nyní již se vším, co bylo
nutné postavit pro 14 dní polodivokého života. Ovšem bez počítačů, mobilů, elektřiny v zásuvkách, bez železobetonu, který nás ve městech rámuje, bez asfaltu, na kterém se v těchto
vedrech doslova grilujeme za živa. Bez dnes již
všude přítomného wi-fi signálu, který máme
doma většinou již nepřetržitě. S trochou kuráže bychom mohli takový tábor nazývat informačně-datově detoxikačním pobytem. A jak
nám tam bylo dobře! Ve společenství podobně
9/18

Všem pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na zdárném průběhu
všech pobytových táborů děkujeme za odvedenou práci. Těmto lidem, kteří na úkor svého volného času a někdy i dovolených pracují o prázdninách s dětmi, patří obrovský dík.

Nabídka – vedení kroužku Moderní tance
V minulém školním roce se nám podařilo otevřít kroužek Moderní
tance pro II. stupeň ZŠ a nižší gymnázium. Díky skvělé vedoucí kroužku
a přístupu všech tanečnic a jednoho tanečníka nacvičil soubor taneční
sestavu, s kterou jsme se zúčastnili několika soutěží. Z poslední soutěže v Havlíčkově Brodě soubor přivezl druhé místo! Děkujeme celé
taneční skupině a hlavně paní vedoucí Anetě Dlouhé (bohužel již nebude z rodinných důvodů pokračovat) za reprezentaci DDM i města
Přelouč. Naším velkým zájmem je pokračování tohoto kroužku, proto
sháníme vedoucí souboru pro školní rok 2018–2019. Případní zájemci
kontaktujte ředitele DDM.

smýšlejících lidí, kteří jsou všichni moc fajn, obklopeni úžasnými dětmi, které chtějí poznávat svět, chtějí se učit novým věcem, které jsou
většinou málo nebo vůbec nepolíbené chmury dospěláků, a které dovedou skotačit a dovádět a mít radost z každé maličkosti. A v tomto
společenství lidí si žijete už jen opravdu tady
a teď. Co se bude dít odpoledne, co zítra? Už
jste si to představili? Tak takové byly naše tábory. A není pravdou, že by děti nic nedělali.
Naopak. Manuální prací na táborových stavbách, přípravou jídla pro ostatní, postaráním
se sám o sebe, starší staráním se o mladší, přebíráním dílčích menších povinností a zodpovědností, se naučili mnoho. A taky plněním odborek, které podporují vzdělávání dětí v těch
oblastech, které je baví nebo lákají, ať vědomostně (astronomie, znalec přírody apod.) nebo prakticky (atletika, plavání, první pomoc,
kutilství a další). A přímo v přírodě se to všechno učí a zkouší hned v praxi mnohem lépe než
v lavicích ☺. Táboření je takovým drobným návratem do časů, kdy se děti učili metodám přežití, obstarávání potravy a dalšího od starších
členů kmene, vše rovnou v praxi, v přírodě. Nabízí se srovnání, jak dlouho by přežilo 10 leté
dítě domorodců v pralese, a jak dlouho dospělý muž v evropském lese. Pokud by si tento dospělý nemohl zavolat nebo dojít k prvnímu
statku či supermarketu, vsadil bych si na to dítě v pralese. Pravidelně jezdí na naše tábory
dva bratři z USA. Ptal jsem se jich, jak se skautuje tam. Oba se shodují, že u nich je to nuda.

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

mu Krejčíkovi za skvělou práci s dětmi. Hlavní vedoucí a duší tábora byla Jana Homolová.

Poděkování

Turistické tábory s hlavní náplní poznávání krás Krkonoš proběhly
v termínu 13. 7. – 19. 7. a 19. 7. – 25. 7. 2018. Perfektní zázemí nám poskytl
penzion Družba v Rokytnici nad Jizerou, postupně jsme navštívili Bratrouchov, chatu Rezek, Dvoračky a vrcholem obou táborů bylo putování po
hřebenech našich nejvyšších hor – výstup k prameni Labe a Labské boudě. Velké poděkování patří vedoucím Haně Špačkové, Kristýně Štainerové a Pavlu Hrdému ml. za profesionální přístup k dětem i ke všem povinnostem na obou táborech. Hlavní vedoucí byl Pavel Hrdý st.
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Napsali nám

Schází se v nablýskané moderní budově, kde
mají všechno. Tam hrají jen hry. Táboří jen pár
dní v nedalekých horách, kde zase jen hrají hry.
Nebudují si tábor našich rozměrů, vlastníma
rukama, sekerou a pilou. Slyšel jsem, že na používání takových nástrojů musíte mít v Americe odborné proškolení a certiﬁkát. Proto tak
rád i ve svém věku jezdím na naše tábory. I já
se mám neustále co učit. A co už umím, mě těší předávat zase mladším. Děti jsou většinou
moc fajn a vypnutý telefon, žádné zprávy ze
světa a žádný počítač mi jen prospějí, po těle
i na duchu ☺.

Koncem září slavíme všechny Charity v ČR
i v zahraničí Den Charity při příležitosti svátku
sv. Vincenta de Paul, který byl zakladatelem
organizované pomoci chudým a nemocným
ve Francii během morových epidemií v 17. století. Naše organizace uspořádá v tomto termínu Den otevřených dveří. Můžete se přijít podívat do Jakub klubu ve čtvrtek 27. 9. v čase
9–10 nebo 15–17 hodin, nebo si přijít popovídat s ředitelkou o službách, které naše organizace poskytuje – o pomoci rodinám v nouzi, o dobrovolnictví, o doprovázení pěstounů
apod. v sídle organizace na Masarykově náměstí 48 v čase 9–12 hod. Slavnostní mše
svatá za všechny pracovníky, dobrovolníky
a ty, kterým pomáháme, se bude konat od
8.00 v kostele sv. Jakuba.

Sbírka potravin
Tesco Přelouč
Tesco Přelouč nás oslovilo s nabídkou podpory naší organizace. Naše organizace mimo jiné poskytuje potravinovou a materiální pomoc lidem, kteří
se ocitli v obtížné životní situaci (např. ztráta
zaměstnání, ztráta bydlení). Během měsíce
září 2018 lze u Informačního pultu v Tescu
Přelouč zanechat darované zboží. Darovat
etrvanlivé potraviny – konzervy, polévky, rýže, těstoviny; drogérii – mycí, čistící a prací
prostředky,hygienické potřeby; potřeby pro
děti – plenky, dětská výživa.
Darované zboží nám umožní podpořit lidi
v obtížných životních situacích. Než pomoc
poskytneme, zjišťujeme si situaci žadatelů. Mimo jiné spolupracujeme se sociálním odborem
města Přelouč.
S přáním příjemných dní
Květa Kudová, sociální pracovnice

KLUB AKTIVNÍ SENIOR

(KLAS)

Neznámý pán se na nás na benzínce na cestě z tábora tvářil hodně špatně, když jsme se
ho ptali, kdo je ve finále mistrovství světa ve
fotbale. Nechápal, že se ptáme vážně. Tak jsme
mu vysvětlili, že jsme byli 14 dní odpojení, že
jedeme ze skautského tábora.
Nevyžádaná rada na závěr: Kdo máte vysoký tlak a třeba se u zpráv i rozčilujete. Zkuste
s tím přestat. Přestaňte zprávy sledovat. Uleví
se Vám. To důležité se stejně dozvíte tak jak tak.
A pojeďte s námi na tábor! ☺
Jan Priessnitz – Merlin, srdcem skaut

Zprávy z KLASu

Prázdniny
v Jakub klubu
Letní prázdniny jsou za námi.
Opět utekly jako voda a děti usedají do školních lavic. Začíná kolotoč povinností, domácích úkolů,… Než se nám září rozjede naplno,
tak je nutné shrnout prázdninové dění v klubu. Během prázdnin jsme si užívali zábavu v klubu i mimo něj. Na začátku července jsme s dětmi vyrazili na výlet do Prahy. Navštívili jsme tam
motýlí dům, kde žije mnoho krásných a exotických motýlů. Děti byly nadšené, když jim
motýl přistál na těle. Také viděli proces, jak se
líhnou noví motýli. Poté jsme vyjeli do České
televize na výstavu „ČT Dětem“. Jednalo se o interaktivní výstavu, kde se děti doslova vyřádily. Odjížděli jsme mírně unaveni, protože počasí bylo velmi horké, ale byli jsme spokojeni
a plní dojmů. Den jsme si zpříjemnili dobrým
obědem.
Původně plánovaný výlet do Mirakula, se
z technických důvodů neuskutečnil, proto jsme
vymysleli nový plán v podobě pikniku, který
se dětem líbil. Koncem srpna jsme pak zrealizovali výlet do Bioparku Štít. Jde o chovné zařízení pro chov exotických i domácích zvířat
ohrožených vyhynutím. Děti viděly například
lvy, tygry, pumu, lemury, makaky, papoušky,
ledňáky, želvy, kozy, koně a mnoho dalších.

Shlédli pravidelné komentované krmení šelem a opic.
Během prázdnin proběhlo i plánované malování, které naše prostory rozzářily a zútulnily. Celé prázdniny navštěvovalo náš klub poměrně velké množství dětí, což nás těší. Užívali
jsme si společně spoustu her, tancování, malování, tvoření z barviček na sklo atd.
A co nás čeká v září? Opět se budeme intenzivně věnovat podpoře školních dovedností, budeme pracovat na naplnění osobních cílů
dětí a vytvářet aktivity k preventivním programům. Naše organizace se zapojí do velké akce
Den aktivní Přelouče, která se uskuteční v sobotu 8. 9. 2018. Co na závěr? Těšíme se na Vás…☺
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

září 2018

Akce pro děti a mládež

Dobrovolnické
centrum Přelouč –
Nábor nových
dobrovolníků
Pokud přemýšlíte o tom, jak být užitečný,
přijďte si popovídat o dobrovolnictví. Stačí mít
k dispozici jednu hodinu týdně pro druhé. Budu k dispozici ve čtvrtek 27. 9. v čase 9–12
v kanceláři na faře na Masarykově náměstí 48,
nebo si můžeme domluvit schůzku v jiný termín a to telefonicky na č. 731 402 371.
Zdenka Kumstýřová, koordinátorka

DEN PĚSTOUNSTVÍ – TIP NA VÝLET DO LITOMYŠLE
Pardubický kraj organizuje spolu s neziskovými organizacemi a městskými úřady již
potřetí DEN PĚSTOUNSTVÍ. Akce se koná
v neděli 16. 9. 2018 v Litomyšli na zámeckém návrší. Přijďte si s dětmi projít stezku
aktivit a úkolů, vyzkoušejte dětské zážitkové
bludiště v zámecké konírně nebo navštivte
interaktivní expozici v piaristickém chrámu.

Poslední setkání před prázdninovým volnem nám umožnil Dům dětí a mládeže. Mohli
jsme neformálně posedět na zahradě a měli
k dispozici stoly, lavice i ohniště. Při opékání na
ohni jsme hodnotili uplynulý půlrok a plánovali
akce na poslední 4 měsíce roku 2018. Sešlo se
nebývale vysoký počet členů – 32. Zazněly tady návrhy na výlety, na prezentaci našeho spolku 8. 9. 2018. Plánujeme akci spojenou s výročím vzniku samostatného státu, návštěvu
archeoparku ve Všestarech a chybí nám ještě
Jičín a Náchod.
8. září proběhne v Přelouči akce s názvem
Akční den pro Přeloučáky, na níž chceme činnost našeho spolku také prezentovat. Několik

Skvěle vás pobaví psí agility show nebo ukázky parkúru v podání skupiny Flow vision. Pokud chcete získat více informací o pěstounské péči, jedná se o výjimečnou příležitost,
jak se potkat s rodinami, které již děti přijaly, nebo organizacemi, které s pěstouny
pracují. Naše organizace bude u toho, přijďte taky ☺.

členů Klasu přislíbilo pomoc. Ten den by se měly představit různé organizace bez ohledu na
věk, zaměření, počet členů i náplň činnosti. Od
nejmladších po seniory si bude moci každý
vybrat, ve které činnosti nebo zaměření by se
cítil dobře a mohl uplatnit schopnosti, popřípadě našel prostor pro využití volného času.
18. 9. pojedeme do Jičína. Na prohlídku města se snažíme zajistit průvodce. Ve městě navštívíme Valdštejnský zámek, synagogu, podíváme
se do kostela sv. Jakuba Většího a jednáme
o otevření kostela sv. Ignáce z Loyoly. Také se
projdeme kolem rybníka Kníže, kde jsou na
hrázi čtyři dřevěné sochy z kmenů jasanu.
Kubátovi
9/18
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Napsali nám
Prezentace záměru osazení uměleckého prvku v parku

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
Jóga pro seniory
v Domově u fontány

Z již realizovaných lekcí jsme se tak například dozvěděli, jak je důležité správné dýchání,
kterému je i během samotného cvičení věno-

Rádi bychom Vám představili další ze zajímavých aktivit, které nově nabízíme našim
obyvatelům. Již nějaký čas se v Domově u fontány konají pravidelné lekce jógy pro seniory
pod vedením zkušené cvičitelky, paní Dany
Štěpánové. Paní Štěpánová u nás zdarma pod
záštitou Nadačního fondu pro rozvoj plného
vědomí a jeho projektem „Jóga a všímavost
pro seniory“ realizuje dvě třicetiminutové lekce každý čtvrtek pro dvě skupiny našich klientů, kteří tak mají možnost aktivně trávit svůj
volný čas a vlastními silami přispět k udržení
vlastního zdraví a vitality.

vána velká pozornost. Jóga pro seniory je vedena v klidném tempu a vždy se cvičí s ohledem
ke speciﬁckým potřebám a fyzickým možnos-

tem každého jednotlivce. Cvičení je šetrné
k pohybovému aparátu, využívá vhodné jógové a zdravotní cviky a dechové a relaxační techniky. Cvičíme především cviky pro rozvolnění
kloubů, aniž bychom je zatěžovali, a na protažení a posílení svalstva. Každá lekce je zakončena uvolňující relaxací.
Jóga pro seniory je ideální cestou, jak zlepšit nejen své fyzické zdraví, ale vyladit i svou
mysl do psychické pohody.
Domov u fontány

BEZPLATNÉ KURZY PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ
V bezplatných kurzech za podpory EU se naučíte: jak předejít proleženinám, jak zvedat
a polohovat Vašeho blízkého, abyste si neublížili, jak pracovat s pomůckami, jak připravit
a podávat stravu, jak komunikovat s osobami
s onemocněním demence, jak fungují sociální služby, jaké jsou možnosti dávek apod.
TÉMATA A TERMÍNY
JEDNOTLIVÝCH SEMINÁŘŮ
V DOMOVĚ U FONTÁNY PŘELOUČ:
1. Polohování, zvedání. Předcházení proleženin: 3. 10. 2018 od 15:00 do 17:30

Trh práce
na Přeloučsku
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 30. 6. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 223 786 uchazečů o zaměstnání. To je
o 5 846 méně než v květnu a o 73 653 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší hodnotu od července 1997, kdy bylo bez práce
222 374 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 202 205 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných
osob klesl na 2,9 % (květen 2018 – 3 %, červen 2017 – 4 %). Meziměsíčně i meziročně se
zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v červnu nabízeli prostřednictvím
ÚP ČR 301 516, z toho 16 878 pak v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo
DPČ. Celkem 208 682 volných míst bylo vhodných pro cizince.
„Nízká nezaměstnanost však rozhodně neznamená pro zaměstnance Úřadu práce ČR
méně práce. V současné době se výrazně objevuje trend, kdy řada uchazečů, zejména těch,
kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácí
motivaci pracovat, a to např. kvůli nízké úrov9/18
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2. Komunikace s osobami s demencí. Krizové
stavy: 10. 10. 2018 od 15:00 do 17:30
3. Inkontinence a hygiena: 17. 10. 2018 od
15:00 do 17:30
4. Příprava a podávání stravy. Páce s pomůckami. 24. 10. 2018 od 15:00 do 17:30
5. Jak fungují sociální služby. Možnosti dávek.
31. 10. 2018 od 15:00 do 17:30
Lze kurzy volit libovolně.
Kontakt pro více informací a přihlášení do
seminářů: Pavlína Valentová,
valentova@jhs-centre.cz, tel. 775 500 622

ni vzdělání, popř. „zastaralé“ kvaliﬁkaci, nedostatku praxe, exekuci, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handicapu či péči o malé děti nebo osobu blízkou. To vše výrazným
způsobem snižuje jejich šance na získání práce. Úkolem Úřadu práce ČR je pokusit se odstranit tyto bariéry a pomocí nástrojů, opatření aktivní politiky zaměstnanosti a cíleného
poradenství vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce
volných pracovních míst uchazeči z jeho evidence.“ Uvádí v tiskové zprávě ze dne 11. 7.
2018 generální ředitelka UP ČR PhDr. MBA Kateřina Sadílková.

STATISTIKA NEZAMĚSTNANOSTI 
OKRES PARDUBICE 6/2018
K 30. 6. 2018 činil počet nezaměstnaných
v okrese Pardubice 2 233 osob. Na poptávkové
straně trhu práce bylo evidováno 19 714 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo pak připadalo 0,1 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 1,8 %.
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu
v obcích s rozšířenou působností Pardubického kraje:
Přelouč 2,2 %, Pardubice 1,8 %, Holice 1,6 %

V sobotu ráno lehce po sedmé se sešla docela slušná skupinka nenápadných brigádníků.
Díky Josefově agitaci a Morousově materiálnímu zabezpečení se mohlo začít. Josef když
štrádoval s rýčem v podpaží městem, cítil náhodné pohledy hluboko v týle. Pod parkem
stál kupodivu Horšt a vytahoval z auta pytle
s pískem. Jirka Švec odkrokoval vzdálenost a kolíky naznačil půdorys podstavce. A začalo se
kopat. Pakouš s Pivařem se pustili do míchání
betonu. Střídavě si při tom podávali láhev rumu, což byla zkušenost z jiných staveb.1 Takto
je v literatuře (která se pro nás stala pramennou základnou) popsán vznik betonového
soklu, který dodnes kolemjdoucí mohou vidět v parku Pod Záložnou. Skupina mladých
přeloučáků označujících se od 70. let 20. století značkou NH929 však už na betonový sokl
nestihla sochu „mobil“ osadit. A proto je tu naše generace, seskupující se pod značkou OSKS,
abychom dotáhli toto dílo. O důstojné připomenutí mimopražského undergroundu se v Přelouči snažíme už více jak deset let. 27. září 2018
bude zastupitelstvo města projednávat záměr
revitalizace parku s uměleckým prvkem. Cítíme povinnost občany města seznámit s našimi
studiemi, které vytvořil MgA. Aleš John.

Rozměr větrného mobilu vychází z rozměrů
půdorysu, kdysi vybudovaného betonového
základu. Čtyři sloupy čtvercového řezu nesou
v horní třetině konstrukce otočný dutý rovnostranný trojúhelník vysoký 1/3 výšky konstrukce. V tomto trojúhelníku jsou vyřezány texty
vztahující se ke knize Přeloučský. Na jedné straně je graﬁcky znázorněn původní návrh mobilu. Tento trojúhelník se otáčí kolem své osy
vlivem síly větru. Povrch materiálu je vyleštěný a tím při otáčení působí na vzdálené okolí
jako blikající maják. Čtyři hranolové sloupy jsou
z nerezavějící oceli bez jakékoli úpravy. Tyto
sloupy vychází přímo ze země a původní sokl
mezi sebou svírají jako poslední hmatatelný fyzický bod, který se dochoval až do současnosti.
Varianta 2: „Mobil“ v nosné konstrukci kovové plastiky se pohybují jednotlivé desky, na
kterých jsou při pozornějším pohledu graﬁcky
zvýrazněné texty z knihy Přeloučský román
včetně původního návrhu na mobilní plastiku.
Plastika symbolizuje člověka, který je ovládán
vůlí jiného člověka – mocí, kterou nemůže jednotlivec ovlivnit. Hybatel, který plastikou manipuluje, ji uvádí do pohybu otáčením kliky
ve spodní části mobilu. Jednotlivé listy jsou
leštěné, tím pádem se v nich odráží okolí, ale

čtyři hranolové sloupy. V horní partii nesou
sloupy konstrukci, na které jsou ukotvena tři
vahadla. Způsob uložení vahadel tvoří rovnoramenný trojúhelník. Působením větru se vahadla houpají a způsobenými nárazy vytváří
iluzi plného hospodského lokálu. Pohyb vahadel je též symbolem častého kontaktu pravidelných návštěvníků proslulého bermudského
trojúhelníku Přeloučských hospod.
Varianta 4: „Zeď “ masivní konstrukce, která je ze všech pohledových stan překryta leštěnou nerezavějící oceli. Na vrcholu této pomyslné zdi jsou osazeny tři nerezové trubky –
vahadla. Pohybem větru se jednotlivá vahadla
nezávisle na sobě naklání. Naklánění vahadel
je výrazem marné snahy o překonání barier. Na
stěně zdi jsou vyřezané texty z knihy Přeloučský román a původní návrh mobilu na kliku.
Zeď prochází úhlopříčně kamenným soklem
půdorysu původního soklu. Geometricky tím
vzniká trojúhelník – pověstný Přeloučský bermudský trojúhelník, který neustále do sebe
pohlcuje další „oběti“, které se skrze něj chtějí
dostat jinam či zapomenout.
Věříme, že čtenáře i zastupitele všechny varianty „mobilu“ i záměr samotný zaujme a na
jednání 27. září 2018 jej s radostí podpoří.
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Přeloučský ROŠT

Napsali nám

Za Občanský spolek Kulturně smýšlejících
Mgr. Jan Krátký („mladej Vaněk“)
Fotograﬁe Milan Krištof
Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je
získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce
název
Přelouč
Chvaletice
Choltice
Břehy
Řečany n/L

Pravidla
silničního provozu 6

Uchazeči (UoZ) Podíl nezam.
o zaměstnání na obyvatelstvu
celkem
v%
153
60
16
17
7

2,3
2,6
2,3
2,4
0,7

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc červen
2018 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Morašice 8,5 %, Sovolusky 5,6 %, Kojice 4,3 %,
Urbanice 4,3 %, Rohovládova Bělá 3,4 %,
Brloh 3,4 %.
Kontakty:
ředitelka

950 144 407
martina.malinska@pa.mpsv.cz
zprostředkování zaměstnání
vedoucí oddělení
950 144 401
NSD – hmotná nouze
950 144 520/503
SSP
950 144 501/502/504
příspěvek na péči
950 144 521/505
dávky OZP /průkazky/
950 144 506
Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz

JUDr. Eva Mikšová
ředitelka odboru zaměstnanosti
Krajské pobočky v Pardubicích

Varianta 1: „Kolotoč“ vychází ze stylizované podoby majáku. Vyvýšený bod, z dálky přitahující pozornost diváka, který dává naději
změny, možnost alespoň na chvíli zapomenout
na okolní realitu. Nebo pouhé vytržení z reality minulého režimu, která ve své době plnila
slavné přeloučské hospody. Spojíme-li tyto
hospody vzdušnou čarou, vznikne trojúhelník.
Těmto třem bodům se symbolicky říkalo Bermudský trojúhelník. Tři body navzájem si podobné ovšem každý jiný. Proto je maják tvarován do trojúhelníkového tvaru. Otáčení
trojúhelníku vlivem větru je nenaplánovatelné, stejně jako minulá doba sama určovala sílu a směr kam nevolnému jedinci dovolí dojít.
1)

zrcadlí se v nich i hybatel, který se tak stává
součástí tohoto objektu. Ve vrcholové partii
jsou větrem se otáčející lopatky. Tyto lopatky
jsou připojeny k hybnému systému plastiky,
která stojí na čtyřech sloupech. Základna, na
které sloupy stojí, tvoří půdorysný rozměr původního soklu. Tento sokl znázorňuje kamenná kostka, která sedí přímo mezi jednotlivými
sloupy. Jednotlivé sloupy jsou z nerezové oceli
povrchově upravené pískováním. Matný povrch je potlačen před výrazným lesklým tvarem jednotlivých desek.
Varianta 3: „Tři tyče“ plastika vychází z rozměru půdorysu původního soklu. Z jednotlivých rohů přímo ze země se vypínají do výšky

VADNÝ, Josef; SPRUZENÁ, Zdenička. Přeloučský román, Maťa 2003

Při letních cestách na dovolenou se častěji
než jindy na silnicích objevují karavany a obytné přívěsy. U těch přípojných vozidel a nezřídka právě při jízdě sezónní se dle policejních
statistik, poslední léta objevuje nebezpečný
nešvar. A tím je překročení povolené rychlosti
přípojného vozidla. Podle zákona řidič nesmí
překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla,
a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou
rychlost žádného z vozidel soupravy. Jízdní
soupravou je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo
více přípojných vozidel. Řidič, přivyknutý celoroční sólo jízdě se svým autem, by si měl
uvědomit při jízdě ojedinělé, kdy připojí třeba
obytný přívěs, že nejvyšší povolená rychlost
tohoto přívěsu může být nižší, v mnoha případech 80 km/h. Konstruktéři obytných přívěsů
sice počítají krátkodobě s mírným překročením stanovené rychlosti, avšak jízda sto třiceti
kilometrovou rychlostí na dálnici trvající desítky kilometrů, kdy vozík má limit na 80 km/h je
nejen protizákonná, ale hlavně nebezpečná.
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
9/18
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Nové dopravní značení
u nádraží v Přelouči
Dopravní značku P+R, tedy zaparkuj a odjeď, většina řidičů už zná.
V prostoru před přeloučským nádražím (Dukelské nám.)
se ale nyní objevila podobná
značka s písmeny K+R. Vychází
z anglického „Kiss and Ride“, tedy „Polib a odjeď “.
Parkoviště je určeno pro řidiče, kteří zde jen
na krátkou chvíli zastaví, aby vysadili spolujezdce, a zase odjedou.
Pokud auto na takovém místě necháte zaparkované, riskujete pokutu.

Strážníci společně s místní posádkou záchranářů Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje byli přivoláni k ženě, která se
údajně usadila na okraji rušné křižovatky a nechtěla odejít. Na místě bylo zjištěno, že žena před
chvíli vyšla z nedaleké restaurace, kde se posílila alkoholem a na přechodu upadla. Jelikož si
stěžovala na bolest v zádech, byla převezena
do krajské nemocnice k vyšetření.

Strážníci zasahovali
na římse domu

uzavřeného bytu. Ochotná sousedka poskytla
hlídce kurty na nábytek, které strážníci použili
jako jistící prvek při přelézání z okna na balkon. Za asistence sousedů, kteří jistili zasahující strážníky, byl byt otevřen a vystrašená matka
dvou dětí si mohla oddechnout, že vše dobře
dopadlo.

CHOVATELSKÁ
A ZAHRÁDKÁŘSKÁ
VÝSTAVA
SVINČANY 2018

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

Září je pravidelný termín pro pořádání
chovatelských a zahrádkářských výstav,
které mají ve Svinčanech velkou tradici.
Ta letošní je v pořadí 37.
a uskuteční se 22.–23. září 2018.
Výstava bude v sobotu otevřena
od 8 do 17 hod. a v neděli od 8 do 15 hod.

Za Městskou policii
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Napsali nám

Žena upadla
na rušné křižovatce

Chvilka nepozornosti stačí k tomu, aby se
zabouchly dveře od bytu, a na problém je zaděláno. Když je to navíc ve třetím patře a doma
zůstanou jen dvě malé děti, není čas na dlouhé
přemýšlení a je potřeba co nejrychleji jednat.
Přivolaní strážníci na místě události zjistili, že
se dá přelézt ze sousedního okna na balkon

Inzerce

pořádaný Sokolem Přelouč

ve čtvrtek 6. 9. 2018
Odjezd od sokolovny v 7 hodin!!
Cena zájezdu pro členy Sokola 300 Kč
a nečlenové 320 Kč.
Trasa zájezdu: Zámek Dobříš – Čapkova vila
ve Strži – položení květin na hrob T. G. Masaryka a návštěva jeho muzea v Lánech.
Přihlášky u M. Brebery, č. tel. 466 953 293,
u J. Bahníkové tel. 602 611 733.

Pro milovníky chovatelství se připravuje okresní soutěžní výstava drůbeže s expozicí zvířat
mladých chovatelů okresu Pardubice. Dále výstava králíků, holubů, okrasného ptactva a akvarijních ryb. Připravena je také III. Speciální výstava holubů texanů a mondenů s mezinárodní
účastí. Uskuteční se také prodej chovných zvířat, chovatelských potřeb a vitamínových doplňků. Pro milovníky květin a zahrady je připravena výstava ovoce, zeleniny, květů jiřin,
kaktusů, sukulentů, bonsají, zahrádkářských potřeb, dekoračních prvků do zahrady, zahradní
a lesní techniky, včelařská expozice a ukázka starého zemědělského nářadí. Zakoupit si můžete
také vše pro pěstování jedlých a léčivých hub
a další sortiment. Připravena bude i přehlídka
ze sklizně zemědělských plodin. Na výstavě svoji
prezentaci budou mít také žáci ZŠ Choltice.
Po celý průběh výstavy je zajištěno parkoviště,
občerstvení a stánkový prodej, včetně prodeje
regionálních produktů. Výstava je obohacena
o živou hudbu, vystoupení mažoretek a folklorních souborů, odborné přednášky, ukázky aranžování a soutěže pro děti.
Výstava bude zakončena v neděli odpoledne za zvuku mysliveckých trubačů slavnostním
vyhodnocením výstavy s předáním čestných
cen a pohárů pro nejlepší vystavovatele.

TURNAJ MÌSTYSE CHOLTICE
V DISCGOLFU
Za podpory městyse Choltice a Ultimo.cz
pořádá spolek discgolfu Floppy Disk Choltice z.s. dne 15. 9. 2018 od 9.00 hod. I. ročník
v této celosvětově se rozvíjející nové hře.
Přijďte si zasoutěžit, případně podpořit místní tým. Přihlášky do 10. 9. 2018 na tel. čísle
775 322 678, FB: Discgolf Choltice, nebo
na stránkách ČADG.cz.
Ať to lítá.
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Historie

Padesát let od založení přeloučské beatové skupiny The New Generation
Na podzim roku 2018 to bude již padesát let
od založení beatové skupiny The New Generation, která později působila pod názvem Generace. Připomeňme si v tomto článku stručně její
historii. The New Generaton byla nejvýznamnější přeloučskou rockovou kapelou přelomu
60. a 70. let 20. století. Aktivní byla v letech
1968–1984 a jejím zřizovatelem byl Klub kultury Přelouč. Skupina vznikla v říjnu roku 1968,
kdy se v ní sešli čtyři muzikanti s praxí v bývalé
beatové skupině, která byla součástí orchestru
Jana Březiny a dva členové z rozpadlé skupiny
The Beatboys. Chtěli přijít s něčím novým, neokoukaným. Stylově se inspirovali ostravskou
kapelou Flamingo, která měla v sestavě dechovou sekci, což bylo tehdy u nás neobvyklé. V zahraničí dechové nástroje užívaly kapely, které
hrály soul. Pod vlivem vysílání Radia Luxembourg a západních desek se její členové zprostředkovaně dostali k tomuto stylu. První vystoupení absolvovali asi již v prosinci 1968 (KVT,
dnes Orlovna), intenzivně začali hrát od začátku
plesové sezóny v lednu 1969.
První sestava byla Petr Klášterský (zpěv), Jitka
Štěpánková (zpěv), Ota Šrámek (klávesy), Jiří Bělecký (kytara, baskytara), Miloš „Michal“ Panchártek (kytara, zpěv), Petr Pavelka (baskytara,
zpěv), Pavel Krejčík (původně bicí, později trubka, občas zpěv), Pavel Dohnal (sax), později i Míla Fučík (tenor sax, baryton sax, klávesy, zpěv)
a Alexandr Mach (bicí). Následně byla zásadně
rozšířena dechová sekce (kterou se výrazně odlišili od ostatních kapel z okolí) a začala nejúspěšnější éra kapely. Sestava od roku 1968 do roku
1973 byla tato: Petr Klášterský (zpěv), Irina Rejlová, později Bulíčková (zpěv), Michal Panchártek (kytara, zpěv), Zdeněk Sobotka (basa), Alexandr Mach (bicí), Pavel Krejčík (trubka, zpěv),
Michal Ševít (trubka, zpěv), Václav Macháň a Pavel Janouch (tenor sax), Pavel Dohnal (tenor sax),
Míla Fučík (tenor sax, baryton sax, klávesy) a Michael Šírl (klávesy). Petra Pavelku nahradil po
jeho odchodu na vojnu Zdeněk Sobotka, baskytarista z další přeloučské skupiny The Stars.
Hlavní změnou bylo využití rozšířené dechové
sekce. Ta se průběžně měnila, někdy měla dva,
tři, ale i čtyři členy. Nejlepší éra kapely se dle

vzpomínek pamětníků datuje do let 1968–1972.
V této sestavě skupina existovala do roku 1974,
kdy odešel Klášterský na vojnu. Zastoupil ho zpěvák Petr Morávek z lohenické kapely Impuls.

V roce 1975 se Klášterský vrátil z vojny a v kapele krátce působili dva zpěváci. Pak ale došlo
k názorovým rozkolům a Klášterský odešel. Jinak bylo jádro skupiny stejné. Tato sestava skončila v roce 1979 odchodem dosavadního kapelníka Pavla Krejčíka. S ním odešla i většina staré
party. Novým kapelníkem se stal Petr Pavelka.
Od přelomu 70. let a 80. let až do roku 1984, kdy
byla Generace ve své poslední fázi, se žánrově
posunula částečně k tzv. nové vlně. V té době
s dechovou sekcí již nehrála. Zajímavé na této
sestavě bylo hlavně to, že v ní hrál Petr Ryba
(bratr Pavla „Jakuba“ Ryby, později známého profesionálního baskytaristy). Posledním původním
členem byl Michal Panchártek, který byl hlavním
tahounem i této sestavy. Z roku 1981 se zachovala koncertní nahrávka. V roce 1984 kapela
skončila – jednak došly síly, jednak se výrazně
změnila doba a poslední kapelník Ivan Hývl odešel na vojnu. Roli hrálo také to, že muzikantům
již bylo přes třicet let a s nástupem nových mladých skupin (Šok, Polymetal) se cítili se staří.
Svojí aparaturu (majetek Klubu kultury) převzal právě vzniklý Polymetal. Poslední sestava
Generace byla: Richard Ulrych (bicí), Ivan Hývl
(klávesy, kytara, zpěv), Petr Ryba (basa, zpěv)
a Michal Panchártek (kytara, zpěv). Kapelou za
dobu její existence (16 let) prošlo zhruba 30 muzikantů (omlouváme se případně všem, které
jsme nejmenovali). V roce 2004 proběhl pokus
o návrat Generace, kapela odehrála několik vystoupení v Přelouči – v sestavě Milan „Tom“ Husák (kytara), Ivan Hývl (klávesy, kytara, zpěv),

Richard Ulrych (bicí), Petr Morávek (zpěv), Roman Černý (baskytara) – a poté se definitivně
rozpadla.
Skupina The New Generation hned od svého
vzniku skládala pravidelně a velice úspěšně přehrávky, kapelnické zkoušky mělo více členů. Po
většinu doby existence přebírali skladby od zahraničních a českých kapel, celkem měli nacvičeno ročně asi 80 skladeb. Jmenujme např. písně
od kapel Olympic, The Matadors, Framus Five,
Blue Effect, The Beatles, The Rolling Stones,
The Guess Who, Steppenwolf, Edgar Winter
Group, Black Sabbath, Deep Purple a řadu dalších. Několik vlastních skladeb napsal Pavelka,
Panchártek, Šírl a Fučík. Později, v 80. letech, hráli i vlastní skladby Petra Ryby. Hudbu si sami aranžovali a psali do not. Někdy si psali ke skladbám
svoje vlastní české texty (Michal Panchártek,
Míla Fučík, Petr Pavelka, Pavel Krejčík, Michael
Šírl). Původní název byl inspirován anglickou kapelou The Soul Generation, s nastupující normalizací se museli začátkem 70. let přejmenovat česky na Generaci.
Skupina hrála často v Přelouči (KVT, sokolovna), Telčicích (KD), Pardubicích (KD Dukla
a Grand), Valech, Kojicích, Týnci nad Labem a na
dalších místech, dokonce i v Praze. Vystoupení
byla prakticky každý víkend, jednalo se o tzv. odpoledníky, večerníky a klasické tancovačky (v délce 4 i více hodin). V Přelouči vystupovali často
i uprostřed týdne, ve středu. Skupina měla na
svou dobu velmi kvalitní aparát a nástroje, z velké části majetek Klubu kultury. Na koncerty jezdili autobusem ČSAD, který byl vždy plný fandů.
Kapela nejprve zkoušela v Občanské záložně
vedle divadelního sálu, poté v patře Masarykova
domu, kde byla velká společná zkušebna pro
všechny soubory Klubu kultury.
Použitá literatura a prameny:
PEŠTA, Matěj. Padesát let beatové hudby v Přelouči – shrnutí kulturního fenoménu. Přeloučský Rošt,
2016, č. 2, s. 24.
Vzpomínky pamětníků (ing. Pavel Krejčík, ing. Petr
Klášterský, ing. Ivan Hývl a další)

The New Generation (Generace) na letním parketu za KVT v Přelouči v létě 1974 (autor Jiří Bulíček)
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Mgr. Matěj Pešta a Jaroslav Foršt
731 697 085, muzeum@kicmp.cz

Drobné kamenné památky Přeloučska.
Kaple Panny Marie u Urbanic
Kapličky vídáme ve městech, na vesnicích, na
polích, loukách a u cest. Byly stavěny z náboženských důvodů, aby lidé u nich mohli odříkat krátkou modlitbu, učinit pokání, najít rozhřešení. Postupem času získaly další význam, a to především
kulturní. Já sám kapličky obdivuji někdy pro jejich krásu, honosnost, jindy naopak pro jejich
skromnost, umístění v krajině, kde vytváří nádherné dominanty. Také je využívám jako orientační
body a mnohdy se mi i stalo, že na svých cestách
jsem dostal radu: „U kapličky se dáte doprava.“
Na křižovatce u obce Urbanice v jižní části
Přeloučska si nelze nevšimnout poměrně velké
kapličky Panny Marie umístěné mezi dvěma lípami. Informací k ní není mnoho, proto autoři
čerpali kromě literatury i z internetových stránek hrady.cz. Ačkoliv stavba vyhlíží vcelku starobyle, nachází se zde teprve od roku 1896 (pro
srovnání uvádíme, že jen tři roky poté začala
stavba budovy Občanské záložny v Přelouči).
Jedná se o neoklasicistní kapli, jejíž stavbu ﬁnancovala rodina Sikáčkových z Urbanic čp. 23,
konkrétně je v literatuře uváděn Josef Sikáček.
Kaple má obdélníkový půdorys zhruba o rozměrech 3x2 metry. Plány připravil přeloučský
stavitel Vilém Rudolf. Vždy první neděli v červnu

k ní chodila procesí z Lipoltic. V současnosti není památkově chráněná, přestože se jedná o jednu z mála památek na území obce Urbanice.
Seznámili jsme Vás s další kapličkou. Při našich
toulkách po drobných kamenných památkách
Přeloučska určitě navštívíme nějakou další, nechte se překvapit.

Text + foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta

OBRÁZKY Z VELKÉ VÁLKY – 4. DÍL
Válečný hlad a bída
1914–1918
Půvabná povídka Jaromíra Johna Paní Kinderessen z knihy Večery na slamníku líčí počáteční odchod branců k vojsku a lukulské hody,
které je na jejich cestě čekaly na jednotlivých
nádražích. „Hnuli jsme se z Kolína, a sotva jsme
vykouřili pár dramek – už jsme zastavili v Pardubicích. Tu čekalo mnoho lidstva na vlak, paniček, slečinek, matky v šátkách, na rukou
koše uzenin, rohlíků, buchet. Jedna panímáma
rozdávala kob lihy – to se dobře pamatuju.
A v Chocni zas – v Ústí – ve Střebové zas –
Olomouci – Přerově. Krupica pendrek! To bylo
jídla! Všeho! Kde jsou ty časy! Můj švaříček je
hlídač na trati mezi Pardubicemi a Dašicemi.
Psal mně do Haliče, že se s mámou ještě v životě tak dobře nepoměli. Pečeně každý den a všeho habaděj. Vechtři, ženy a haranti chodili po
trati – rozumí se, každý po svým díle – a sbírali
do pytlů ovoce, ohryzky, kusy masa, knedlíky,
kosti, buchty.“
Tehdy ještě všichni věřili anebo alespoň
chtěli věřit, že válka bude krátká, a netušili
anebo nechtěli tušit, že toto obžerství je loučením s dobou dostatku a přebytků. Omezení, nedostatek, hlad a bída byly přitom více
patrné už od konce léta roku 1914.

Čeho byl nedostatek?
Odpověď je jednoduchá – všeho, co člověk
k spokojenému životu potřeboval. Obilí, luštěnin, rýže (r. 1916 prodávána poslední), brambor,
kávy, piva, másla, tvarohu, tuků, vajec, masa,
petroleje, topiva – především uhlí, mýdla, obuvi, léků atd. Mnoho úsilí stálo představitele města Přelouče, aby byl zachován přísun potravin
z venkova. „Než by venkované dodrželi ceny úřady stanovené, raději na trhy nechodili a doma
rozličným překupníkům z Prahy, Vídně atd. za
báječné ceny produkty prodávali.“ Mnohé naznačuje, že poměry v Přelouči nebyly nakonec
tak katastrofální jako v některých jiných městech, ač roku 1918 je konstatováno: „Na všech
lidech spatřuje se žlutý obličej, všichni na váze
poklesli.“ Velmi rychle nastal čas zdražování, různých nařízení a regulací (stanovené maximální
ceny potravin, přídělové lístky), pokut, rekvizic, hledání skrytých zásob. „Rekvizice vojenské
u samozásobitelů jsou nařízeny v jaře i podzimu (1917). Vojsko s učiteli k tomu delegovanými prohlíží byty, stodoly ap. a pátrá po zásobách obilí a potravin. Lid vše schovává do
keřů, zakopává i zazdívá, ano i hnojem přikrývá.“ Často nic z toho nestačilo – na jedné straně
mnohé mizelo na černém trhu, na druhé straně
velkou část spotřeboval stát a jeho válečná ma-

Fotohádanka
Správná odpověď na letní fotohádanku zní:
„Fotografie přibližně z roku 1925 ukazuje pohled z labského mostu u vodní elektrárny směrem na jihovýchod. V pozadí vidíme areál tzv.
Zbrojovky, cukrovaru, nádraží a továrny EGO.
V popředí je zajímavá tehdejší podoba domů
čp. 223, 224 a 59 v Hlávkově ulici. Zatímco dům
čp. 223 a 224 je i dnes téměř stejný, objekt čp. 59
je již dosti přestavěný. Technický mostek vedoucí k těmto domkům je na snímku ještě v původní podobě.“
Výherkyní této fotohádanky byla Irena Rozkošná. Věcná odměna již byla předána.
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Na vaše nové odpovědi se těšíme, zasílejte je
jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz.

šinerie. Situaci zhoršovala i přítomnost dalších
„hladových krků“ – uprchlíků z Haliče a do jisté
míry i vojenského lazaretu. Ze situace proﬁtovali jen „keťasové“, nic nepomohla pátrání, pokuty a pokus z dob závěru války pranýřovat jejich jména.
Nastal čas náhražek, někdy podivných až bizarních. Náhrada brambor řepou by byla ještě
přijatelná. Ale co takové doporučení pojídat
mladý jetel? Přeločský kronikář J. Ledr zaznamenává, že vídeňské prodavačky za těchto okolností doporučovaly své zboží sarkastickým voláním:
„Bú, bú!“ Dal by si někdo polévku z chroustů
nebo vraní vejce? To vše je prý výživné...

Chléb v čase války
Obilí by se dalo označit za jednu ze strategických válečných surovin. Chléb během války
doznal pozoruhodných změn. (Pečení rohlíků
skončilo v červnu r. 1915.) Již roku 1915 se o stále horším chlebu píše: „… pečen ze směsice mouky, brambor, bobů, kaštanů, slupek apod.“ Z přeloučské kroniky se také dozvíme, že 13. 2. roku
1916 bylo nařízeno dávat do chleba 80 % mouky
a 20 % náhrad, např. brambor, řízkové mouky
a škrobu. V srpnu téhož roku už podíl náhrad
stoupl na 30 % . V zápisu z roku 1917 najdeme
povzdechnutí: „Chléb je špatný, ze všech stran
jsou stesky na nečistotu v chlebě, v němž jsou
i žaludy a kaštany, které zabrány pro výživu lidu.“
A roku 1918: „… mohl by býti zván: kukuřicový,
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dřevěný, bramborový, sádrový, plevový atd.“
Tento chléb nebyl chutný, bylo ho málo, byl
drahý a mnohdy se po něm trpělo plynatostí.

Pivo (a káva)
Do problémů se dostalo i pivovarnictví. I místo sladu se zkoušely různé náhražky (cukr aj.).
Mnozí hostinští přestali pivo čepovat. Nedostatek piva byl také řešen omezením jeho čepování. Roku 8. 9. 1916 bylo nařízeno ve všední dny
čepovat pivo pouze mezi 18.–21. hodinou, v neděli a ve svátky mezi 17.–23. hodinou. Bylo dodržováno i nařízení, že každému návštěvníku
restaurace přísluší maximálně jeden litr piva?

Historie
jevil roku 1917, kdy už vše bylo na lístky. „Před
radnicí, krámy pekařů a kupců stály řady žen
v mrazech, čekajíce, až na ně dojde řada ke koupi nejnutnějších potravin pro rodinu.“ „Sádla
není v městě téměř k spatření. V květnu (1917)
nařízeno hlásiti úřadu každou porážku vepře;
k veřejným účelům zásobovacím rekvíruje se při
mrtvé váze z vepřů do 60 kg – 2 kg sádla, od
60–100 kg 3 ½ kg sádla, od 100–150 kg 6 kg
sádla, přes 150 kg 10 kg sádla.“ Když byl r. 1917
v Přelouči zrušen lazaret, zbyly po něm zásoby
sušených ryb, patrně nevalné kvality. „Suché
ryby … měly býti dovezeny do kompostu, ale
lidé si je rozebrali. Patrná bída!“

Boj o brambory

dříví vedl k tomu, že se přestávalo topit a svítit,
čehož důsledkem bylo např. uzavření zábavních
podniků, zákaz osvětlování veřejných prostranství a regulace domácností. Roku 1917 bylo zakázáno vytápět domácnosti před 15. říjnem a byl
zakázán prodej petroleje pro osvětlování soukromých bytů.) Došlo i na Velikonoce. Roku
1918 je připomínáno: „Vajec není. O Velikonocích zakázala vláda barviti vejce.“

Sbírky kovů
Válka ve velkém spotřebovávala kov. Známé
jsou rekvizice zvonů (v Přelouči 1916). Došlo i na
cínové píšťaly varhan (1917) nebo na měděné
plechy pokrývající střechu hřbitovního kostela
(r. 1916 zaměněny za plechové). Sháňka po ko-

Nařízením z 26. 7. 1917 byly zabaveny veškeré sklizené brambory, ty se napříště měly prodávat jen do válečného ústavu. Od té chvíle byly
i ony na příděl a došlo k zavedení trestů pro ty,
kteří by brambory prodávali volně. „Četníci chytají lid, který si u známých na venkově něco
brambor neb jiných potravin buď koupil nebo
vyprosil; také zabavují brambory ve vlaku. I ﬁ-

Válečná fotograﬁe na téma „Stesk mne tíží“ obsahuje i verše: „... uhaslo světlo v srdci mém/
a naděj v štěstí vadne“. Příčiny stesku byly různé
a patřilo mezi ně jistě i to, co r. 1917 zaznamenal
přeloučský kronikář: „Proslýchá se, že vojáci na
bojišti jedí jen řepu, důstojníci že zoufale pijí.“
„Piva není; zdejším sládkům zabaveny zásoby 30/7 (1917) pro vojsko. Pivo se vaří z látek
rozličných, jen nikoliv ze sladu a chmele. Stav
hostinských upadá.“ A hned poté přeloučský
kronikář přidává apokalyptické konstatování:
„Zkrátka: Hlad, zima a tma obestírají lidstvo
svými spáry.“
Podobně bylo v restauracích roku 1916 omezeno i podávání kávy – mezi 5.–10. a 20.–22. hodinou. Spíš než káva se používaly její náhražky –
cikorka z čekanky, pražené žito, pražený hrách...

Nedostatek masa a sádla
„Nedostatek masa stoupal, neboť rekvizicemi pro vojsko stav dobytka se tenčil. Nařízením
místodržitelským 19. května dovoleno požívání masitých pokrmů jen 5 dnů v týdnu a přestoupení nařízení trestáno pokutou do 2000 K
nebo vězením do 3 dnů,“ dozvídáme se z kronikářského zápisu o událostech roku 1915.
14. 7. 1916 už ale bylo zakázáno prodávat a jíst
maso tři dny v týdnu – v pondělí, ve středu
a v pátek. Všeobecný nedostatek se naplno pro9/18
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Nový císař František I., nastoupil na trůn po
smrti svého otce Leopolda II. v roce 1792, byl
korunován na uherského a českého krále. Celá
jeho vláda byla poznamenána dvěma muži –
Klementem Václavem Metternichem a Napoleonem Bonapartem. Od počátku své vlády se
významně angažoval o obnovení starého pořádku. Francouzské revoluční nebezpečí sblížilo vídeňský dvůr s dlouholetým pruským nepřítelem.
Obě mocnosti se připravovaly k rozhodnému
vojenskému zákroku proti Francii. Tak byly české země v dubnu 1792 vtaženy do velké evropské války, která se protáhla na dlouhých pět let
1792–1797. Tato tzv. první koaliční válka byla
jen předehrou k velkému vojenskému dramatu
napoleonské doby. V devadesátých letech osmnáctého století se ještě přímo v Čechách neválčilo, ale život města Přelouče byl významně ovlivněn skutečností, že vojska císaře Františka I.
sváděla krvavé bitvy na západě Evropy a v severní Itálii.

Válečná léta napoleonské doby
přinesla rozsáhlé odvody
přeloučských mužů do armády

Válečná čísla periodik (v tomto případě se jedná o Český svět) začala brzy tisknout inzerci
nabízející rozličné úsporné kuchařky, „nezbytné“ v době válečné drahoty a nedostatku
nanční strážníci mají to nařízeno. Lid připravený k odjezdu vlakem při spatření stráže utíká do
polí a čeká opět příhodné doby odjezdu, třeba
i v noci. Chudý lid z Prahy a jiných měst přijíždí
na venkov a v noci vytrhává brambory, jež v tlumocích odnáší; tak stalo se i zde v červenci (1917)
na polích kol strážního domku dráhy, za hřbitovem i jinde; „lupiči brambor“ byli i ozbrojeni.“
Bramborová pole místy připomínala bitevní
pole, v Lysé nad Labem hájila pole celá setnina,
u Plzně byl vojínem zastřelen „lupič brambor“,
otec čtyř dětí, a r. 1918 tu při rekvizici (započaté už 28. ledna) byl zabit asistent okresního
hejtmanství a následně pak rolník proboden
četníkem. V červenci roku 1918 bylo preventivně zakázáno převážení raných brambor v tlumocích.

vech ale zasáhla i domácnocti. Měly být odebírány mosazné kliky a kličky. (Většinou se ale
zjistilo, že jsou železné a pouze mosazí potažené.) Roku 1915 bylo nařízeno odevzdat mosazné hmoždíře. „Hospodyně byly rozezleny na
odbírání mosazných hmoždířů, někdy dosti památných. Náhrada železných je neuspokojila.“
Roku 1916 došlo dokonce ke stažení niklových
mincí v hodnotě 10 a 20 haléřů. Nahradily je
dvacetihaléře ze železa.

Válka proti lidovým tradicím

Pouřité prameny a literatura:
Státní okresní archív Pardubice, fond Archív města Přelouče, Pamětní kniha komorního města Přelouče 1836–1926.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl třetí, 1848–1918. Přelouč: Město Přelouč, 2004.
MICHLOVÁ, Marie. Byli jsme a budem aneb česká každodennost 1914–1918. Řitka: Nakladatelství Čas, 2013.
JOHN, Jaromír. Večery na slamníku. Praha: Československý spisovatel, 1982.
Jednotlivá čísla časopisu Český svět z roku 1915 (dostupná na www.kramerius.nkp.cz)

Během války došlo v rámci šetření i na zákazy narušující kolorit tradičních svátků. Již v roce 1915 došlo k zákazu pečení vánoček. Roku
1916 bylo zakázáno zapalovat svíčky na hrobech v čase Dušiček. Roku 1916 se v kronice píše: „V kostelích omezeno osvětlování, zakázány pamětní svíce pohřební, osvětlování hrobů
v den Dušiček.“ (Nedostatek tuků, petroleje, uhlí,

Městečko Přelouč za Františka I. 1792–1835

„Hlad, zima a tma“ se staly dalším pádným
důvodem pro rozchod s Rakouskem-Uherskem,
jež je způsobilo, a pro vytvoření samostatného
československého státu.
(Pokračování příště)
Martin Štěpánek

V prvním období velkého evropského válečného konﬂiktu, odehrávajícího se na přelomu 18. a 19. století, postihly Přelouč hlavně jeho
hospodářské důsledky. Novinkou této doby se
staly dva další jevy, které město Přelouč do té
doby v širším rozsahu nezažilo. Jedním byl mimořádný růst národního a vlasteneckého cítění, které mělo pomoci v mobilizaci sil v krizových
momentech války, kdy se habsburská říše pod
náporem nepřátelských vojsk rozpadala. Tento
jev souvisel i s druhou novinkou, kterou válečná
léta Přelouči přinesla, totiž rozsáhlé odvody přeloučských mužů do armády. Ještě za válek tereziánské doby byli přeloučští této povinnosti
ve větší míře ušetřeni a raději zaplatili, jen aby
nemuseli do války posílat vlastní dorost. Za napoleonských válek již opakovaná válečná tažení, provázená masovými střetnutími na bitevním
poli, spotřebovávala takové množství „lidských
zdrojů“, že se ani Přelouč nevyhnula masovým
odvodům bojeschopných mužů. Ani za tzv. druhé koaliční války proti Francii (1799–1801) se
nebojovalo přímo na českém území. Avšak Přelouč si znovu zažila průtahy domácích i spojeneckých vojsk i pobyt zajatých Francouzů, jejichž početný kontingent cca 1200 mužů byl
umístěn v roce 1799 na pardubickém panství.
Po šedesáti letech se v Přelouči objevila i ruská
vojska, která v okolí Přelouče pobývala při návratu ze západoevropského bojiště v letech
1799–1800. Z této doby jsou zachovány nejstarší seznamy přeloučských branců odváděných na bojiště. K 24. listopadu 1800 bylo v Přelouči zverbováno do tzv. „české legie“ šestnáct
mužů ve věku od 18 do 36 let. Velká evropská
válka se žel po několika letech znovu rozhořela
v létě roku 1805 a trvala s určitými přestávka-

mi, změnami v rozložení sil a výkyvy vojenského
štěstí až do roku 1815. V průběhu tohoto válečného desetiletí se již bojovalo přímo na českém a moravském území. Válka si žádala další
vojenskou mobilizaci. Přeloučští vypravili patnácti člennou skupinu místních mužů ve věku
od 18 do 38 let, která byla jako „kompanie č. 5“
zařazena k „batalionu č 3“ domobrany chrudimského kraje.

Velký požár v Přelouči roku 1809
Přeloučští obyvatelé si nejvíce zapamatovali
velký požár roku 1809, který vypukl na pražském
předměstí a začal se rychle šířit v důsledku silného větru. Hořelo 42 domů a celý areál fary.
U kostela shořela pouze střecha. Fara byla již
tehdy zděnou stavbou a proto nedošlo ke změně dispozic této budovy. Oprava fary se dlouho
vlekla, byla dokončena až v únoru 1812. Z panovnické pokladny Františka I. bylo na tyto opravy
vynaloženo celkem 9898 zlatých, ovšem počítáno v inﬂačních válečných penězích. Téhož roku
1809, kdy městečko Přelouč zažilo velký požár,
byl jmenován rakouským ministrem zahraničí
Klement Václav Metternich, tento úřad vykonával až do roku 1848.

Období napoleonských válek
ve východních Čechách
Nejdramatičtější období napoleonských válek zažily východní Čechy v průběhu roku 1813,
kdy těmito končinami procházela vojska všech
zúčastněných armád a probíhala zde také významná politická jednání. Bezprostřední válečné ohrožení pominulo koncem roku 1813, kdy
byla Napoleonova armáda poražena v „bitvě
národů“ u saského Lipska. Deﬁnitivní konec války na sebe nechal ještě nějakou dobu čekat. Až
po Napoleonově porážce u Waterloo byla převaha protinapoleonské koalice utvrzena a Evropu
bylo možné v rámci vídeňských jednání „svaté
aliance“ znovu reorganizovat. Okolím Přelouče
ještě do konce roku 1815 projížděly mnohatisícové vojenské sbory, vracející se do carského Ruska.

Městský úředník Jan Alois Sudiprav
Rettig a Magdalena Dobromila Rettigová, farář Jan Teplý, účetní František
Potůček se stali přínosem pro kultur-

ní život města Přelouče v první polovině 19. století
V nové podobě se ve druhé polovině vlády
císaře Františka I. začala utvářet práce místního
úřednictva. Do Přelouče na místo placeného
zkoušeného radního byl přeložen pečlivý rakouský úředník Jan Alois Sudiprav Rettig. Ten
na jedné straně důsledně zavedl vedení městské
agendy v němčině, jak předepisovaly tehdejší
zákony o úředním jednacím jazyku, na druhu
stranu jeho pobyt v Přelouči znamenal velký přínos pro kulturní život města. Rettigova rodina
proslula svým zájmem o literaturu a české písemnictví. Byl absolventem pražské ﬁlosoﬁcké
a právnické fakulty. Intenzivně se zabýval literární činností, přispíval do českých časopisů, též
překládal literaturu z cizích jazyků do češtiny.
Jan Alois Rettig stojí v obecném povědomí ve
stínu své známější manželky Magdaleny Dobromily, autorky českých kuchařských knih.
Následující zajímavou osobností přeloučských dějin této doby byl farář Jan Teplý, který
rozvíjel svou zálibu v pěstování ovocných stromů. Jeho ovocnářské spisy, vydané také tiskem
patří k počátkům odborné pomologie v Čechách. Stal se aktivním členem a předsedou
pražské pomologické společnosti. Osoba tohoto faráře je významná také díky zápisům, kterým
doplnil farní kroniku.
Znalosti o podobě Přelouče v první polovině 19. století jsou podrobně zaznamenány díky
práci dalšího pečlivého Přeloučáka Františka
Potůčka. Působil na přeloučské radnici jako
účetní a přivykl důsledné evidenci, která se při
vedení tehdejších městských příjmů a vydání
vyžadovala. Byl dobrým pozorovatelem a zpracoval několik kreseb města Přelouče.

září 2018

Přeloučský ROŠT

Historie

Rakouské císařství pod vládou
františkovsko-metternichovskou
Pod žezlem rakouského císaře žila celá řada
národů a národností a neschopnost vyřešit jejich soužití v rámci jednoho státu byla nakonec
hlavní příčinou rozpadu říše. Svou vnitřní politikou se Rakouské císařství netěšilo v Evropě nejlepší pověsti a bylo vedle Ruska, obecně pokládáno za nezaostalejší režim kontinentu. Obvykle
se o rakouských dějinách tohoto období píše
jako o době metternichovského absolutismu.
Obecné mínění v tomto případě Metternichovi
poněkud křivdí, nemenší odpovědnost za nedostatky Rakouska v této době nesl i panovník,
císař František I. Zatímco Metternich alespoň
v počátcích své vlády usiloval o zavedení určitých dílčích reforem. Je proto výstižnější a přesnější hovořit o systému františkovsko-mettrernichovském.
Použitá literatura:
Dějiny města Přelouče II. – Petr Vorel
Dějiny zemí Koruny české II. – Petr Čornej
Marcela Danihelková
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Sport
PŘELOUČSKÝ HOKEJBAL

HOKEJBALOVÝ KLUB JESTŘÁBI PŘELOUČ, ANI
PŘES LETNÍ DNY NEZAHÁLEL A USPOŘÁDAL
NA STADIONU „POD PARKEM“ TŘI, JIŽ TRADIČNÍ TURNAJE

20. ROČNÍK OLD BOYS CUP 18
SOBOTA 16. 6. 2018
V sobotu 16. 6. se na našem stadionu uskutečnil jubilejní 20. ročník hráčů nad 35let – Old
boys Cup!
Ve velkých vedrech byla vidět dobrá a vcelku
i vyrovnaná utkání. Každým rokem „nám“ do této
kategorie dorůstají zajímavá jména, ani letos tomu nebylo jinak. Panovala pohodová atmosféra,
tak jak by to mělo na takových turnajích být. Za
to patří všem týmům velké díky!
KONEČNÉ POŘADÍ
1. HT CEPY

4 3 1 0 0 11 : 5 11
Michal Jeřáb, Jaroslav Nečas, Petr Kabeláč, Miroslav
Stránský, Jiří Švehlík, Jiří Lauryn, Ivan Moravec, Karel
Záruba, Roman Borovec, Patrick Maixner, Tomáš Matrka, Petr Novotný, Rudolf Raška,Tomáš Schejbal, Ondřej
Waber – vedoucí týmu Jan Špic, Arnošt Stárek

2. FAN CLUB

4 2 0 0 2
6:6
6
Jan Hanzlík, David Štainer, Aneta Robová, Lucie Čapková, Zbyněk Čapek, Tomáš Suchánek, Luboš Fialka,
Jiří Myška, Jan Příhoda, Martin Kazimír, Daniel Čapek,
Petr Kmoníček, Ladislav Homola, Josef Zdražil

3. BC MOTOR STARS JIH
4 2 0 0 2
8:8
6
Jan Cidlinský, Martin Šmíd, Luděk Tesák, Tomáš Hájek,
Luboš Musil, Jan Čermák, Jan Šolta, Filip Oliva, Aleš Mátl,
Petr Ziegler, Martin Sláma, Jiří Hubáček, Roman Štefanský, Tomáš Kubát, Marcel Slanina, Ladislav Ledecký – vedoucí týmu Rostislav Sukup

4. BATMAN STARÝ KOLÍN
4 1 0 1 2
6 : 10 4
Karel Šejna, Martin Hloušek, David Novotný, Petr Kvasnička, Petr Vavrinec, Vladimír Mach, Kamil Kaucký, Slavomír Zdeněk, Libor Komůrka, Jan Stružinský, Pavel Vobořil, Petr Vobořil, Jaromír Miškovský, Petr Doležal –
vedoucí týmu Karel Šejna

5. HBC JOKERI CHRUDIM
4 0 1 1 2
6:8
3
Zdeněk Řehák, Dušan Bobek, Ondřej Filip, Lukáš Hladík, Milan Mouric, Jan Vala, Jaroslav Blažek, Marek Novotný, René Němeček, Jakub Svoboda, Ladislav Solnický – vedoucí týmu Zdeněk Řehák

9. ROČNÍK
O POHÁR LETNÍ POHODY
SOBOTA 30. 6. 2018
Turnaj byl odehrán ve férovém stylu, za což
patří všem týmům poděkování.
KONEČNÉ POŘADÍ
1. BUGS BUNNY
Michal Šupík, David Křeček, Tomáš Vlasák, Stanislav
Teplý, Zdeněk Král, Samuel Dotter, Marek Pospíšil,
Ondřej Lux, Martin Ježek, Jakub Semerád

2. KENYA
Jan Kraus, Petr Svoboda, Petr Šanda, David Pražan, Radim Kubát, Filip Mucha, Lukáš Hutla, Luboš Moravec,
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Libor Dášula, Zbyněk Hejhal, Jan Příhoda, Jan Stýblo,
Tomáš Vlk, Lukáš Vlk, Petr Ziegler, Dominik Macenauer, Petr Sedmák

3. HBC LAPIDOUŠCI
Tomáš Hudec, Eliška Škodová, Michal Machač, Aleš
Hübl, Daniel Hanyš, Daniel Václavek, Jakub Kmoníček,
Lucie Rejlová, Lukáš Bernát, Václav Pojar, Veronika Zapadlová, Michal Plháček, Petr Erben, Martin Kazimír

6. ALFA-MIX
Michal Křemenák, Filip Křemenák, Pavel Motyčka, Jakub Černý, Jiří Voženílek, Dominik Jirák, Tomáš Ježek,
Ondřej Čermák, Ondřej Kade, Jan Fíla, Aleš Šejna, Jiří
Čuda, Jakub Šutovec, Radovan Smítka

7. HBC LAPIDOUŠCI
Tomáš Hudec, Eliška Škodová, Tomáš Dvořáček, Petr
Erben, Václav Pojar, Daniel Václavek, Tomáš Kroupa,
Martin Weishaupt, Jan Novotný, Dominik Šurkala, Jan
Řezábek, Michal Hrubý, Daniel Hanuš, Michal Plháček,
Stanislav Rezek

4. LaNo
Petr Smekal, Veronika Lacioková, Jiří Marek, Jindřich
Kunc, Oliver Mach, Radek Bureš, Sorin Mocanu, Dominik Šurkala, Dominik Jirák, Zuzana Dušková, Patrick
Maixner, Petr Novotný, Jan Bonaventura

5. JOKERIT CHRUDIM
Filip Kaván, Tomáš Bureš, Roman Seidler, Richard Vágner, Tomáš Trojek, Lukáš Novelinka, Zdeněk Řehák,
Vojtěch Mlynář

6. FAN CLUB
Jan Řezábek, Josef Zdražil, Tomáš Lipavský, Pavel Hohenberger, Petr Kmoníček, Tomáš Suchánek, Petr Netušil, Michal Motyčka, Aleš Šejna, David Václavek, Michal Kohout, Tomáš Hájek, Pavel Rob, Aneta Robová,
Rudolf Raška, Josef Lauryn, David Štainer, Zbyněk Čapek,
Vladimír Kasal, Vratislav Klička

PROGRAM A-TÝMU NA ZÁŘÍ (1. LIGA)
V NOVÉ SEZÓNĚ 2018–19
neděle

16. 9.

14.00

HC Jestřábi Přelouč HBC Svítkov Stars Pardubice

neděle

26. 9.

HBK Bulldogs Brno

neděle
SK Jihlava

30. 9.

14.00
HC Jestřábi Přelouč

14.00
HC Jestřábi Přelouč

JESTŘÁBI NA BERMUDY
Od 25. 9. do 30. 9. 2018 se letos na Bermudských ostrovech koná další MS v hokejbale nad

PRÁZDNINOVÁ SHOW 18
SOBOTA 28. 7. 2018
V sobotu 28. 7. opravdu počasí hokejbalu nepřálo! I přes veliké vedro jsme nakonec byli svědky bojovných a vyrovnaných zápasů po celý den.
Ozdobou dne byli obě utkání o prvenství ve skupinách. Jak v „béčku“ utkání Masters ČR – Bugs
bunny, které vrcholilo v nájezdech, tak nejlepší zápas dne Kenya – Páky opravdu stály za zhlédnutí.
Všem účastníkům je potřeba dát palec nahoru za výdrž a celkové nasazení až do večerních
hodin.

40 let – kategorie Masters a nebudou u toho chybět ani hráči našeho klubu HC Jestřábi Přelouč –
Martin Šmíd, Libor Komůrka, Rudolf Raška a Lubomír Menc. Všichni, společně s ostatnímu členy

KONEČNÉ POŘADÍ
1. NEÚNAVNÝ PÁKY
Jiří Brtník, Jan Brtník, Václav Šlehofer st., Daniel Kovařík st., Milan Hoffman, Vlastimil Mikoláš, David Šperl,
David Ryss, Martin Remiáš, Jan Kovařík, Daniel Kovařík ml., Václav Šlehofer ml., Jakub Voves, Ondřej Málek
Petr Svoboda, Jiří Kalousek, Tomáš Vlk, Lukáš Vlk, Jaroslav Pospíšil, Filip Paukrt, David Štefanský, Dušan Novák, Petr Ziegler, David Pražan, Radim Kubát, Daniel
Valenta, Filip Mucha, David Kazimír, Jakub Horák
Michal Šupík, Tomáš Vlasák, Stanislav Teplý, Luboš Nohejl, Martin Sejpal, Jakub Semirád, Martin Ježek, Petr
Skořepa, Marek Pospíšil, Luboš Kozák

4. MASTERS ČR
Petr Menc, Zdeněk Kubeš, Leoš Váleček, Petr Jílek, Martin Šmíd, Libor Komůrka, Martin Böhm, Jiří Rytíř, Lubomír Menc, Jiří Kubík, Jan Příhoda, Zbyněk Čapek, Viktor
Vodrážka, Rudolf Raška, Miroslav Tlustý, Petr Škarecký – vedoucí týmu Matěj Vodrážka

5. HBC OP(L)ATKY
Petr Sedmák, Michal Motyčka, Patrick Pataki, David
Kopa, Radek Machek, Vojtěch Mlynář, Filip Kopa, Tomáš Ventura, Petr Netušil, Tomáš Sekanič, Martin Severýn, Jan Svatuška

Hodnocení sezony za ročník 2017/2018 v kategorii kadeti U17
Do basketbalové sezony 2017/2018 jsme
naskakovali v maximálním možném složení,
tzn. 11 hráčů, kterými byli: 4 – Bukovič Lukáš, 5 – Priessnitz Michal, 6 – Krejzl Štěpán,
7 – Plaček Jiří, 8 – Zelenka Jiří, 11 – Kouba
Petr, 12 – Škarda Dominik, 13 – Šindelář Martin, 14 – Vamberský Nikolas, 16 – Bukovič Lukáš, 17 – Souček David, 18 – Hejný Jakub.
V plném složení jsme dokázali odehrát
pouze jedno utkání, protože Petr Kouba, Jirka
Plaček a Michal Priessnitz nastupovali současně do zápasů v Pardubicích a Martin Šindelář
v Holicích, Štěpán Krejzl reprezentoval Přelouč
v rugby. Navíc jsme měli spoustu lehčích zranění, která naštěstí neskočila žádnými dalšími
potížemi, a kluci se znovu zapojovali do zápasů. Jediným „držákem“, který odehrál všech
28 zápasů, byl Petr Kouba.
Vraťme se ale k uplynulé sezoně. K našim
borcům se defacto nově přidal sportovní talent z Chvaletic Lukáš Bukovič, kterého jsme postupně zasazovali do našeho kádru. Jelikož jsme
hráli kategorii U 17 prvním rokem, doufali jsme
ve zlatý střed tabulky. Předpokládali jsme, že
i když budou naši soupeři starší, větší a silnější,
něco uhrajeme.
V průběhu podzimní části sezony jsme soupeře potkávali a seznamovali s nimi. Zjistili jsme,
že naši kadeti jsou spíše U15 plus než klasické
sedmnáctky. Zvolili jsme strategii vycházející
ze zabezpečené obrany a hned první dvojzápas v Rychnově nad Kněžnou potvrdil, že bez
obrany to nepůjde. První zápas s Rychnováky jsme sice prohráli o 40 bodů, za to druhý
jen o 6, a to se Rychnovští (regulérní U17) báli
do poslední minuty o výsledek. Nutno podotknout, že jsme oba duely odehráli v 6 lidech.

Pro další zápasy jsme zmobilizovali síly a pokračovali v obranné činnosti, která následně
přecházela v rychlé protiútoky. Tímto způsobem jsme vyhráli dalších 7 zápasů v řadě. Z nichž
si nejvíce ceníme vítězství nad sedmnáctkami
z Vysokého Mýta a domácí výhry nad Teslou
Pardubice. Dalším potěšujícím výkonem byl
výsledek 1:1 na zápasy s naším největším a nejzajímavějším rivalem BVK Holice.
V zimní a jarní části jsme se potkali se stejnými soupeři ještě jednou a tabulka se začala
pomalu zamotávat. Zajímavé je, že k samotnému rozuzlení došlo až opravdu v posledním kole a otěže lídra tabulky jsme drželi jen a pouze
ve VLASTNÍCH RUKÁCH. Kluci poslední dvojzápas zvládli na jedničku, a tak mohla vypuknout oslava našeho PRVNÍHO NADREGIONÁLNÍHO TITULU.
Největší devizou tohoto týmu byla střelecká nečitelnost. Pokud se trenéři našich soků

Σ
zápasů

Σ 2B

Σ 3B

Bukovič L.
Hejný J.
Kouba P.
Krejzl Š.
Plaček J.
Priesnitz M.
Souček D.
Šindelář M.
Škrada D.
Vamberský N.
Zelenka J.

15
24
28
16
14
22
23
16
20
27
21

25
63
171
80
62
129
80
33
96
88
55

0
18
14
1
16
21
20
1
27
3
2

13/5
18/9
63/34
43/15
22/12
66/29
53/17
15/11
59/30
17/7
30/9

celkem

28

882

123

399/178

hráč

výběru (ten je složen dále z hráčů Hradce Králové,
Svítkova, Třemošné, Heřmanova Městce, Rakovníka nebo Mostu) a realizačním týmem, nasednou
dne 20. 9. v Praze na letadlo a přes Amsterdam
a New York odletí na maličký ostrov u východního pobřeží Ameriky, kde změří síly s týmy USA,
Kanady, Bermud, Portugalska, Slovenska, Rakouska, Řecka a Itálie. Kluci si již tuto kategorii vyzkoušeli před dvěma lety v Kanadě a vědí, že je
nečeká za mořem nic lehkého. Již postup ze základní skupiny by byl úspěchem. Držte klukům
palce a sledujte informace na http://bermudahockey.com/ a www.hcjestrabi.cz.
- fáda, lamby, libuna -

Muži A – Regionální liga mužů
trenér Radim Křinka (mob.: 739 980 980)
Muži B – Pardubická liga mužů
trenér Tomáš Jadrníček (mob.: 604 868 261)
Dorostenci – 3. liga dorostenců
trenér Petr Křinka (mob.: 605 138 896)
Starší žáci – Liga starších žáků
trenér Pavel Bína (mob.: 602 141 620)

Trenéři: Vít Priessnitz,
Petr Šindelář, Jiří Priessnitz

Σ TH

www.orelprelouc.cz

Letní přestávka utekla jako voda a nová sezona už klepe na dveře. Ligové soutěže již znají
své rozlosování a většina týmů už je znovu v tréninkovém zápřahu a připravují se na co nejlepší start do nového ročníku. Orel Přelouč do
sezony 2018/19 přihlásil tyto kategorie:

chtěli připravit na nejlepší střelce, bylo to těžké.
Střelecky se podíleli všichni, a když někdo chyběl, spoluhráči jej zastoupili a skórovali.
Tento tým se může také pochlubit i dílčími
úspěchy, které měli naši hráči i v jiných klubech.
Petr Kouba a Jirka Plaček se stali vicemistry
České republiky v kategorii U15 s BK Pardubice
a Michal Priessnitz dosáhl na titul nadregionální soutěže U15 též s BK Pardubice. Další naší akvizicí byl Martin Šindelář, který úspěšně
reprezentoval za BVK Holice, kde hostuje. S tímto týmem se probojoval do extraligy v kategorii U14.
Nejlepšími střelci se sice stali Petr Kouba, Michal Priessnitz a Dominik Škarda, ale bez spolupráce s ostatními hráči bychom na vítězství
nedosáhli. Pochvalu tedy zaslouží všichni.
Všem hráčům, rodičům a fanouškům moc
děkujeme za uplynulý ročník a přejeme krásné
prázdniny, v jejichž závěru začneme s přípravou
na další sezonu.

Tabulka s výsledky:

Florbalový oddíl Orel Přelouč

2. KENYA

3. BUGS BUNNY

Pod basketbalovými koši…
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Σ
bodů

body/
zápas

Σ
faul/ koeﬁcient
faulů zápas užitečnosti

38,5%
50,0%
54,0%
34,9%
54,5%
43,9%
32,1%
73,3%
50,8%
41,2%
30,0%

55
189
418
178
184
350
237
80
303
192
125

3,7
7,9
14,9
11,1
13,1
15,9
10,3
5,0
15,2
7,1
6,0

12
19
64
28
22
51
41
14
28
62
27

0,8
0,8
2,3
1,8
1,6
2,3
1,8
0,9
1,4
2,3
1,3

2,3
6,7
11,6
7,6
10,9
11,9
7,0
3,9
12,3
4,4
3,7

44,6%

2311

82,5

368

13,1

61,5

stačí přijít dle následujícího rozpisu vždy
v úterý a čtvrtek:

Mladší žáci – Pardubická liga ml. žáků
trenéři Radim Křinka (mob.: 739 980 980)
Daniel Pitřík (mob.: 732 913 454)

Přípravky, elévové a mladší žáci (roč. nar.
chlapci 2006–2013, děvčata 2005–2013):
16.00 – 17.30 hod.

Značně omlazený kádr A-týmu mužů čeká již koncem srpna 1. kolo Poháru České pojišťovny a poté už bude svůj kolotoč zápasů
roztáčet Regionální liga, kam mužské „áčko“
spadlo po pětiletém působení v Divizi. U ostatních kategorií je soutěž stejná jako v minulých ročnících.

starší žáci a dorostenci (2002–2005):
17.30 – 19.00 hod.

Na závěr pak upozorňujeme hlavně děti
a jejich rodiče, že opět s novou sezonou začnou od září probíhat bezplatné náborové
tréninky pro nové Orly a Orlice v Městské
sportovní hale v ulici Za Fontánou, na které

junioři a muži (2001 a starší):
19.00 – 20.30 hod.
Vlastní ﬂorbalová hůl není nezbytností,
vybavení včetně brankářské výstroje můžeme zapůjčit. Pro více informací kontaktujte
sekretáře oddílu Miroslava Kumstýře (e-mail:
kumstyr@atlas.cz, mob.: 732 610 593) nebo
trenéry jednotlivých kategorií (viz kontakty
výše).
autor: Michal Pleskot
9/18

29

Křížovka
Rugbyové soutěže
MUŽI

Přeloučští ragbisté potvrdili v jarní části
roli favorita a s plným bodovým počtem postoupili do podzimní části, Národní ligy, kde
se postupně utkají s Ostravou, Zlínem, Petrovicemi Praha, Českými Budějovicemi a Havířovem. První dva týmy se v závěru sezóny, ve
svátek 28. října, utkají o titul mistra Národní
ligy, což je druhá nejvyšší soutěž v ČR. Zároveň se v srpnu rozeběhnou turnaje v rugby 7,
které vyvrcholí mistrovstvím České republiky
25. a 26. srpna 2018. Přeloučští Bizoni na tomto mistrovství budou obhajovat druhé místo
z roku 2016, v roce 2017 se mistrovství nezúčastnili.

Jarní výsledky:
RC Přelouč – RC České Budějovice
RK Petrovice – RC Přelouč
RC Přelouč – ARC Iuridica
RC Rakovník – RC Přelouč
RC Přelouč – RC Karlovy Vary
RC Šumava Nýrsko – RC Přelouč

29:17,
21:55,
81:19,
12:91,
30:0 k.,
5:98

Program podzimní části:
Rugby 7
5. a 12. srpna 2018 turnaje I. série rugby 7 –
5. srpna se turnaj uskuteční v Přelouči
18.–19. srpna 2018 Mezinárodní turnaj Brno
Bystrc rugby International
25.–26. srpna 2018 Mistrovství ČR rugby 7

Rugby 15
1. kolo – 9. září 2018 14:00 Přelouč – SMH
Ostrava
2. kolo – 16. září 2018 Zlín – Přelouč
3. kolo – 30. září 2018 14:00 Přelouč – Petrovice
Přátelské utkání – 3. října v 17:00 RC Přelouč –
RFC Lemington (Nový Zéland)
4. kolo – 7. října 2018 14:00 Přelouč – RC Havířov
5. kolo – 21. října 2018 České Budějovice –
Přelouč
Finále, o 3. místo – 28. října 2018 1 – 2, 3 – 4

ŽENY
Uplynulá jarní sezóna se nesla na vlně návratu přeloučských ragbistek mezi republikovou elitu. Byl to krok do neznáma a hlavním cílem bylo udržet se v nejvyšší soutěži a snažit
se navýšit členskou základnu co se týče žen
i mladších děvčat. Soupiska čítala pouhopouhých 12 hráček a dva členy realizačního teamu. Nejvíce hráček se zúčastnilo domácího
turnaje a to 10 a nejméně turnaje na pražské
Spartě, kam odcestovalo pouze 5 hráček a 2 nemocné, které vypomohly alespoň v jednom
utkání. V sezóně jsme nastoupili k 18 utkáním,
9/18
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z nichž jsme 12 utkání prohráli a 6 vyhráli s celkovým skóre 232:473. Nejvyšší porážku jsme
utržili od Petrovic 5:47 a naopak nejvyšší výhru
49:10 jsme zaznamenali v utkání se Slávií Praha.
Do bodování teamu se zapojilo úctyhodných
9 hráček, z nichž nejproduktivnější hráčkou se
stala Havelková se 78 body. Mistry republiky se
staly hráčky Petrovic, druhé skončily hráčky Tatry Smíchov a na třetím místě skončily ragbistky
ze Říčan. Přeloučské ragbistky obsadily ve své
první sezóně po návratu mezi elitu 5. místo,
čímž si zajistily setrvání mezi elitou i v nadcházející sezóně. Nejvyšší soutěž opouští Slavia Praha, na jejíž místo se posunuje z 1. série RC Dragon Brno. Doufáme, že se nám před nadcházející
sezónou povede navýšit členskou základnu
a s tím budou souviset i vyšší cíle než jen udržení se v soutěži – trenér Lukáš Oczadlý.
Martin Kohout, Lukáš Oczadlý

XVI. všesokolský slet –
„Jedinec nic, celek vše“
Této myšlence M. Tyrše musel dát každý
za pravdu, když sledoval program hromadných
vystoupení na pražském fotbalovém stadionu
Edenu. Na obou vystoupeních panovala v hledišti skvělá atmosféra, neboť divákům se naskytla úžasná podívaná! Jednotliví cvičenci se
stávali součástí velkých celků a obrazců a svými pohyby a oblečením společně vytvářeli
měnící se barevné efekty. A naše ženy byly
při tom. Pár dní žily jako v jiném světě. Praha
jim ukázala vlídnou tvář, lidé se na ně usmíva-

li v ulicích i hromadných dopravních prostředcích, vyjadřovali obdiv, byli ochotní, vstřícní.
Na těch pár dní se muselo zapomenout na běžné starosti a bolesti, aby se mezi zkouškami
na hlavní vystoupení stihlo ještě něco z doprovodného programu, třeba prohlídka Národního divadla, výstava, koncert nebo vystoupení výkonnostního a vrcholového sportu Sokol
Gala. Škoda, že tak málo lidí, nejen cvičenců,
ale i diváků z Přelouče si mohlo říct: „Ano, stálo to zato být při tom.“

ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ
RODIČE A DĚTI

úterý
středa

15.00–16.00
9.00–10.00

350/pololetí
35/1 hodina

PŘEDŠKOLNÍ

úterý

16.00–17.00

350/pololetí

ŽACTVO

čtvrtek

17.00–18.00

350/pololetí

GYMNASTIKA

úterý
čtvrtek

18.00–19.30
18.00–19.30

700/pololetí

ŽENY

pondělí
čtvrtek

18.00–19.00
19.00–20.00

350/pololetí

KONDIČNÍ cvičení-ﬁtness

pondělí
čtvrtek

19.00–20.00
17.30–18.30

50/1 hodina
450/10 h

KONDIČNÍ cvičení-ﬁtbaly

středa

18.30–19.30

50/1 hodina

TRAMPOLÍNKY pro děti

pondělí
úterý

16.00–17–18.00
17.00–18.00

500/pololetí

TRAMPOLÍNKY pro dospělé

úterý
pátek

18.00–19–20.00
18.00–19.00

60/1 hodina
550/10 h

BADMINTON pro veřejnost

dle domluvy

150/kurt a 1 h

STOLNÍ TENIS pro veřejnost

dle domluvy

40/1 hodina

BASKETBAL

pondělí, středa

info M. Bulušek

Správné znění letní tajenky bylo: Mělické písníky. Výherkyní se stala Iveta Nepravová.
V kanceláři redakce Roštu máme připravenou malou věcnou odměnu a gratulujeme.
Znění nové tajenky zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. Děkujeme za vaše odpovědi.
Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 9 – 24. srpna 2018.
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1200. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 19. 9. 2018.
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Příští číslo Roštu vyjde v pátek 5. 10. 2018.

Pokračování programu na předposlední straně.

