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S účinností od 1. 3. 2017 dojde k navýšení ceny jízd-
né ho městské autobusové dopravy Přelouč. O navýšení
ceny rozhodla Rada města Přelouče na své schůzi dne
9. ledna 2017. Jediným důvodem navýšení ceny jízdného
je razantní nárůst ceny dopravního výkonu za 1 km účto-
 vaný dopravcem ARRIVA, který byl nucen do ceny doprav -
ního výkonu promítnout povinné navýšení mezd řidičů.

Za základní jednoduchou jízdenku zaplatí od 1. 3.
2017 cestující 7,- Kč (místo dosavadních 5,- Kč). Z přilo-
ženého ceníku je zřejmé, že je zachováno zvýhodnění
pro pravidelně cestující děti, studenty a seniory 70+, kte-
ří bez ohledu na počet jízd zaplatí za třicetidenní (mě-
síční) jízdenku pouze 100,- Kč.

MAD je v Přelouči provozována od prosince roku 2009
a k 31. 12. 2016 přepravila více jak 714 tisíc cestujících.
Jízdné se navyšuje poprvé a i po tomto navýšení bude
cena jízdného jedna z nejnižších v rámci ČR. Město roč-
ně tuto službu občanům dotuje z rozpočtu města částkou
vyšší jak 2 mil. Kč. 

Věřím, že navýšení ceny jízdného od 1. 3. 2017 neod -
radí cestující od využívání této služby v našem městě.

Irena Burešová
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65. schůze rady města se kona -
la 2. ledna 2017. Radní na ní schvá-
 lili nový ceník městské autobusové
dopravy v Přelouči, který bude plat-
ný od 1. 3. 2017. Ceny jízdného se zvy-
 šují o cca 20 %. Bližší informace - viz
článek p. starostky. 

Rada rovněž schválila Dodatek
č. 1/2017 ke smlouvě o odvozu od-
padu mezi městem Přelouč a společ-
ností SOP a.s. Z předloženého návrhu
dodatku je zřejmé, že oproti roku 2016
nedochází k navýšení ceny za posky -
tovanou službu, pouze u položky za
svoz tříděného odpadu. Vyšší nárůst

ce ny za sběr a svoz vytříděného od-
padu je dán navýšením počtu nádob
a zvý šením frekvence svozu. Do pří-
lohy byl doplněn text týkající se svo-
zu plastu pomocí žlutých popelnic od
rodinných domů. 

Rada rovněž jmenovala komisi
pro posouzení a hodnocení nabídek
v za dávacím řízení veřejné zakázky
„Opra va tribuny fotbalového stadio -
nu“. Před mětem plnění této zakázky
je rekonstrukce ocelové části tribuny
navazující na nově zateplenou zděnou
část kabin sportovního areálu. Jedná
se o ocelovou konstrukci hlediš tě, kte-

 rá se nachází v pokročilém stá diu ko-
 roze. Oprava ocelové části tri buny by-
la vyjmuta z projektu Rekon  strukce
tribuny fotbalového stadionu Přelouč,
jelikož byl zjištěn výraz ně vět ší rozsah
degradace stávající kon strukce. To vy-
 vo lalo potřebu vypraco vání podrobněj -
ší projektové dokumen  tace a zadání
opravy v samostatném zadávacím
řízení. 

Rada města rovněž schvaluje Pří-
 kazní smlouvu uzavíranou s Meetpla -
ce Financial s.r.o., Praha na zpracová-
ní zadávací dokumentace a organi-
zaci výběrového řízení na zhotovitele
stav by Přestupní terminál veřejné do-
 pra vy v Přelouči, za cenu kalkulova-
nou ve Studii proveditelnosti projek tu
139.150,- Kč vč. DPH.                mh

RADA MÌSTA PŘELOUČE

Město Přelouč, Kulturní služby města Přelouče a M. Bečička s kolektivem 
srdečně zvou občany na pokračování úspěšného pořadu

VEČER S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE

dne 28. února 2017 od 18.00 hodin
ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ

Vstup zdarma

Zvýšení jízdného v MAD Pøelouč
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Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Nezaměstnanost v prosinci 2016 – 5,2 %,
nezaměstnaných je o téměř 72 tisíc méně než loni

K 31. 12. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem
381 373 uchazečů o zaměstnání. To je o 18 618 více
než v listopadu a o 71 745 méně než v prosinci 2015.
Zároveň jde o nejnižší prosincovou hodnotu od roku
2008, kdy ÚP ČR evidoval celkem 352 250 nezaměst -
naných. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 360 170
dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob
činil 5,2 % (listopad 2016 – 4,9 %, prosinec 2015 –
6,2 %). Meziročně se o 29 951 zvýšil počet volných
pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v prosinci 2016
nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 132 496, což je nej-
vyšší prosincová hodnota od roku 2007. Tehdy jich
bylo 141 066. V mezinárodním srovnání byla podle
posledních dostupných dat (z října 2016) EUROSTATU
míra nezaměstnanosti v ČR nejnižší v celé EU.

Statistika nezaměstnanosti – 
okres Pardubice 12/2016

K 31. 12. 2016 činil počet nezaměstnaných v okrese
Pardubice 4 081 osob. Na poptávkové straně trhu práce
bylo evidováno 5 032 volných pracovních míst, na jedno
volné pracovní místo pak připadalo 0,8 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 3,4 %.

Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Přelouč 4,4 % Pardubice 3,1 % Holice 3,2 %

Vybrané obce region Přeloučsko - 
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán 

ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc prosinec 2016
byla v obcích regionu Přeloučsko:

Újezd u Přelouče 9,1 %, Labské Chrčice 8 %, Vápno 7,8 %,
Strašov 7,4 %, Morašice 7,4 %, Tetov 7,4 %, Sovolu-
sky 7,3 %.

Kontakty: 
ředitelka 950 144 407, 

martina.malinska@pa.mpsv.cz,
zprostředkování zaměstnání 950 144 401, 
NSD – hmotná nouze 950 144 520, 
SSP 950 144 501/502/504, 
příspěvek na péči 950 144 521, 
dávky OZP (průkazky) 950 144 506.

Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz 

JUDr. Eva Mikšová
ředitelka odboru zaměstnanosti 
Krajské pobočky v Pardubicích

část obce ženy muži celkem

Klenovka 82 79 161
Lhota 74 80 154
Lohenice 112 117 229
Mělice 95 87 182
Přelouč 3944 3789 7733
Škudly 54 50 104
Štěpánov 55 56 111
Tupesy 26 25 51
celkem 4442 4283 8725

Trh práce
na Pøeloučsku 

Statistika počtu obyvatel
města a pøilehlých částí 

k 31. 12. 2017

Město Přelouč
Městský úřad Přelouč, 

Československé armády 1665, Přelouč
www.mestoprelouc.cz

– Prodloužení lhůty pro podání přihlášek do 20. 2. 2017

úředník/úřednice –
REFERENT AGENDY PŘESTUPKŮ

(občanské soužití a veřejný pořádek)

Podrobné informace najdete na 
www.mestoprelouc.cz, na úřední desce 

nebo na telefonu 466 094 105.

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
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STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÌTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDÌLÁVÁNÍ 
Ředitelka Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres

Pardubice, v souladu s § 34, zákona č. 561/2004 Sb., o před-
 školním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve
znění pozdějších předpisů stanoví následující upřesnění pro
podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro
školní rok 2017/2018.

vyzvedávání žádostí: Mateřská škola Přelouč, 
Za Fontánou 935, okres Pardubice
24. dubna 2017 
v době od 6.15 do 11.30 hod.
a od 14.00 do 16.15 hod.

místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Přelouč, 
Za Fontánou 935, okres Pardubice
ředitelna školy

Termín podání žádostí: 2. května 2017
doba pro podání žádosti: od 8.00 do 11.00 hod. 

a od 13.00 do 15.30 hod.

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, 
okres Pardubice

Vyhlašuje

ZÁPIS DÌTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2017/2018

2. května 2017 

Náš cíl: děláme vše pro to, aby naše děti 
byly v duševní a tělesné pohodě, 
domů odcházely spokojené plné 
nových zážitků a poznatků

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy v době
zápisu.

q rodiče si mohou vyzvedávat žádosti 24. dubna 2017 v do-
bě od 6.15 do 11.30 hod. a od 14.00 do 16.15 MŠ.

q vyplněné žádosti přinesou rodiče nebo zákonní zástupci
dítěte do MŠ 2. května 2017 v době od: 8.00 do 11.00 hod.
a od 13.00 do 15.30 hod.

q na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel

q ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od za-
hájení řízení 

q pokud přesáhne množství vrácených žádostí počet míst
v MŠ, rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitel -
ka školy 

q v případě, že přijaté dítě v termínu uvedeném na žádosti
z jakéhokoliv důvodu do mateřské školy nenastoupí, rodi-
če to neprodleně nahlásí ředitelce mateřské školy

q k zápisu se dostaví i rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit do
MŠ v průběhu školního roku

q podrobné informace naleznete na našich stránkách
www.materskeskolky.cz
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Mateøská škola Pøelouč, Za Fontánou 935, 
okres Pardubice pøíspěvková organizace
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Kiekert hlásí úspěšný rok, nové zakázky stále pøibývají
Uplynulý rok byl pro firmu Kiekert opět rekordní. „Vyrobili jsme

více zamykacích systémů pro automobily než v předchozím ro  -
ce a úměrně tomu vzrostl i náš obrat. S výrobou přesahující
180 000 zamykacích systémů denně jsme jednoznačně největ-
ším závodem skupiny Kiekert. A nejenom to, nikde jinde na svě-
tě nenajdete tak velký závod na výrobu zámků do automobi-
lů, jaký je právě v Přelouči,“ říká Petr Kuchyňa, výrobní ředitel
Kiekert-CS. 

Aby Kiekert ve svém úspěšném tažení pokračoval i nadále,
musí splňovat základní požadavky svých zákazníků. Na prvním
místě je cena a s ní související výše nákladů. „Díky zlepšovacím
nápadům našich zaměstnanců, kterých bylo v roce 2016 cel-
kem 817, jsme realizovali projekty znamenající snížení nákla-
dů o 5,9 milionů korun,“ dodává Petr Kuchyňa.

Druhým kritériem je spolehlivost dodávek. Zde se Kiekert-CS
dlouhodobě pohybuje nad hodnotou 99 %. „Toto číslo ukazuje,
že naši zákazníci dostávají vždy požadované množství zámků
v přesně stanovený čas,“ vysvětluje výrobní ředitel.

Třetím kritériem je kvalita našich výrobků. I tady zaměst-
nanci firmy Kiekert za poslední rok udělali obrovský kus práce.
I díky tomu se firmě podařilo získat nové zakázky. 

V roce 2016 oddělení technologií postavilo šest nových vý-
robních linek, které nejdříve vyráběly vzorky a testovací zámky.
Ty už nyní přicházejí do sériové výroby. Poprvé v Přelouči začí-
náme s výrobou přitahovačů dveří pro vozidla vyšších tříd, a to
hned pro dvě z nejvýznamnějších evropských automobilek. Jsou
to jednotky, které samy dovřou dveře do koncové pozice, aniž
by s nimi posádka vozu musela bouchnout. 

Rok 2017 bude také velice bohatý na přicházející projekty.
„Čeká nás vystavění pěti nových výrobních linek, které budou
dodávat zámky do automobilek produkující vozidla vyšší třídy,
střední třídy i užitkové automobily,“ upřesňuje Petr Kuchyňa. 

Úplnou novinkou bude zámek přední kapoty. Tento mecha-
nizmus nebude pouze držet zavřenou kapotu motoru, ale také

díky zabudované pyrotechnické patroně dokáže bleskurychle
vystřelit kapotu nahoru. Tím zajistí výrazně větší ochranu chod-
 ců při střetu s vozidlem. 

Výrobní linky postavené v roce
2016 a 2017 tak navyšují naše výrob -
ní kapacity o více než 12 000 000 za-
 mykacích systémů ročně.

To, že je Kiekert-CS tak úspěšnou
firmou, je pouze zásluhou všech za-
městnanců, kterým patří obrovské po-
 děkování za perfektně odvedenou práci.

Od začátku ledna město ve spolu-
prá ci se svozovou společností prostřed -
nictvím technických služeb zapůjčuje
ob čanům Přelouče k užívání žluté plas-
 tové nádoby na sběr plastů a nápojo-
vých kartonů. Tu to informaci doplňuje-
me o následující sdě lení. Na samolepce,
která slouží k ozna čení této nádoby, je
uvedeno, že nádoba slouží pouze pro
plasty a že do nádoby nepatří vrstvený
obal, tedy tetra pak; bohužel se jedná
o univerzální nálepku, která nerespek-
tuje zavedené sys témy sběru jednotlivých
obcí. V našem městě se však obě ty-
to komodity, plast i nápojový karton
(tetrapak), ukládají do jedné nádoby,

a to do žluté, stejně tak, jako v případě
velkých žlutých kontejne rů umístěných
na stanovištích třídě ného odpadu (k roz-
 třídění dochází na tří dičce). Na informač -
ním letáku, který jste k nádo bě obdrželi
nebo obdržíte, je tato informa ce uvede -
na správně. 

Závěr je tedy takový, že i přes to, že
na samolepce je uvedeno, že nádoba je
pouze pro plasty, odkládejte do ní i ná-
pojový karton (tetrapak – obaly od mlé-
ka, džusů, vína, apod.). Děkujeme za po-
chopení a doufáme, že se žluté popelnice,
stejně tak jako hnědé, stanou samozřej-
mou součástí našeho systému sběru od-
 padu a zvýší komfort třídění.

Doplňující informace ke zpùsobu sběru plastového odpadu
od rodinných domù v Pøelouči

Fo
to

: ž
lu

tá
 n

ád
ob

a

Nové výrobní linky

Nový zámek
přední kapoty
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Vážení čtenáři měsíčníku Rošt,
dnešním příspěvkem bych vám rád vyvolal úsměv na vaší
tvá ři. Stejně tak jako jsem se rozesmál já při čtení perliček
z policejních spisů na internetových stránkách www.policej -
ninoviny.cz.

Perličky z policejních spisů
Neodolal…

Šel jsem si koupit nějaké potraviny, a když
jsem uviděl obal, na kterém byl chlapeček, ne-
odolal jsem a musel jsem tu čokoládu mít, pro-
tože Kinder je nejlepší čokoláda na světě. Pro-
tože jsem velký, vzal jsem si ty čokolády dvě
a strčil jsem si je do kapsy bundy. U pokladny
jsem za platil drobný nákup a čokolády jsem ne-
 za platil, ale snědl je ještě na prodejně, jelikož
jsem měl na ně chuť (pro úplnost dodáváme, že
podezřelému je 35 let).

Gentleman?
Do prodejny jsem šel s úmyslem krást. Vešel jsem na

pro dejní plochu, kde jsem si za svůj opasek dal jeden pár
obuvi a následně šel k pokladně, přes kterou jsem prošel,
aniž bych zboží zaplatil. Po průchodu pokladní zónou za-
čala pískat bezpečnostní brána a mně došlo, že už jsem
provalený…

Do jednoho pracovníka ostrahy jsem začal bezdůvodně
žduchat. Upadli jsme na zem, když mě tak držel, tak jsem
ho kousnul do ruky, protože jsem…(vulgarismus). Po chvíli
pak přijeli strážníci a já se teprve dozvěděl, že jsem vlastně
kousnul do ženy. To jsem ale fakt nechtěl, na místě jsem se
jí omluvil, strašně mě to mrzí. Proč jsem byl tak agresivní ne-
 vím, jsem prostě… (vulgarismus).

V létě myslel na Vánoce…
Nástupu do výkonu trestu odnětí jsem se tedy vyhýbal

asi půl roku, protože mi má dcera řekla, že chce být se
mnou na Vánoce, jelikož jsem nebyl poslední čtyři roky na
Vánoce doma. A to z důvodu, že jsem byl zavřený. Tak jsem
jí to chtěl splnit.

Chcete-li si přečíst více perliček, vyhledejte tuto stránku:

http://www.policejninoviny.cz/perlicky-z-policejnich-spi -
su.html

Podobný případ tomu prvnímu se odehrál i v jednom na-
 šem obchodním domě. Muž přišel k pokladně, v ruce držel
rozpitou lahev peprmintového likéru a žádal pokladní o je-
jí výměnu za jiný druh alkoholu, jelikož mu tato nechutná.
Tvrdil, že zde lahev koupil před chvílí. 

Jelikož je tento muž znám pro svojí boha-
tou kriminální minulost, přivolala pokladní na
místo hlídku městské policie. Jak později uká-
zal kamerový záznam, tuto lahev muž odcizil
z pultu u pokladního pásu, když stál ve frontě.
Teprve po předložení důkazů se viník přiznal.
V tuto chvíli již sedí v nápravném zařízení a ně-
 jaký měsíc si tam pobude, jelikož toto nebyl je-
 ho jediný případ krádeže. 

Ještě připomínám 
naše telefonní čísla:

tísňová linka 156 – ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952 
e-mail: mp@mestoprelouc.cz – neoznamovat akutní

záležitosti, které se musí řešit okamžitě

za městskou policii  Leoš Slavík, DiS., 
velitel MP Přelouč

MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval členům Městské

policie Přelouč za profesionální přístup při řešení inci-
dentu ze dne 8. 1. 2017. Jednalo se o případ, kdy pes,
kte rý utekl z nezabezpečené zahrady v Labské ulici, na-
 padl druhého psa, a způsobil mu ublížení na zdraví.

Děkuji…
S pozdravem J. Kučera
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JUBILANTI

Věra Svobodová 96 let
Vlasta Tylerová 93 let
Marie Řezníčková 89 let
Antonín Štěpánek 89 let
Josef Beran 88 let
Marie Procházková 88 let
Josef Macháček 86 let
Zdeňka Kopcsová 86 let
Vlasta Bajerová 86 let

Josef Holub 85 let
Josef Černý 80 let
Antonín Salfický 80 let
Jan Kmoníček 80 let
Dobroslava Štěrbová 80 let
Ludvík Kočí 80 let
Jiřina Neumanová 80 let
Josef Kučera 75 let
Zdeněk Chaloupský 75 let
Bedřich Rambousek 75 let
Marie Černá 75 let

PŘELOUČÁCI

NAUČNÁ LITERATURA
Psychologie
JORDÁNOVÁ, Zdeňka 
Rozhodnutí. 
Praha: Vladimír Kvasnička, nakladatelství
Vodnář, 2016.

WEINER, Eric 
Po stopách géniů: hledání nejkreativněj -
ších míst na světě od starověkých Athén
po Silicon Valley. 
Praha: Dobrovský, 2016.

Politika, druhá světová válka
KYNCL, Vojtěch 
Ležáky a odboj ve východních Čechách.
Praha: Academia; 
Lidice: Památník Lidice, 2016.

Příroda
CÍLEK, Václav 
Co se děje se světem? 
Praha: Dokořán, 2016.

Životopisy
NOVOTNÁ, Kristina 
Setkávání s Irenou Kačírkovou, jejími přá-
te li, nepřáteli a jinými zvířaty. 
[Česko]: Kristina Novotná, [2015].

ZAHRADNÍKOVÁ, Markéta – 
CZENDLIK, Zbigniew
Postel, hospoda, kostel. Praha: Argo, 2016.

Cestopisy
VÁVRA, David 
Jedeme k moři. Praha: Grada, 2016.

Dějiny
MENDEL, Miloš 
Dějiny Saúdské Arábie. 
Brno: Lidové noviny, 2016.

KRÁSNÁ LITERATURA
BAUER, Jan 
Mrtvola v brnění: případy královského
soudce Melichara. Praha: Brána, 2016.

HÁJKOVÁ, Veronika 
Všechny ženy ve mně. Praha: Ikar, 2016.

PECHÁČEK, Ladislav 
Jak básníci čekají na zázrak. 
Praha: Kniž ní klub, 2016.

POLEDŇÁKOVÁ, Marie 
Ten, kdo tě miloval: detektivní román. 
Praha: Knižní klub, 2016.

ŠINDELKA, Marek 
Únava materiálu. 
Praha: Euromedia Group, 2016.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
CHAAPMAN, Karina 
Dům myšek: Sam & Julie. 
Praha: Meander, 2016.

ŠPINKOVÁ, Martina 
Kocouře, ty se máš. 
[Praha]: Cesta domů, 2016.

VONDRUŠKA, Vlastimil 
Fiorella a dům ztracených duší: dobro-
družství dcery dvorního alchymisty císaře
Rudolfa II. Brno: Moba, 2016.

HORA-HOŘEJŠ, Petr 
Toulky českou minulostí. Čtrnáctý díl.
Praha: Via Facti, 2016.

J.K.

Městská knihovna v Pøelouči
nabízí nové tituly a zve k návštěvě



Přeloučská dechovka Vladimíra Kosiny již tradičně pořádá
za podpory města Přelouč novoroční koncerty v Občanské zá-
ložně. Jinak tomu nebylo ani letos, kdy se 5. ledna 2017 usku-
tečnil novoroční koncert, poprvé pod taktovkou trumpetisty Ji-

řího Macha, který vystřídal na kapelnickém postu Pavla Kmo-
níčka. Během koncertu mohli posluchači ještě zavzpomínat
na prožitý vánoční čas, a to několika koledami a vánoční pís-
ní Vánoční čas slovenského autora Petera Burici, která ovšem
nebyla jedinou novinkou v repertoáru této dechové kapely. Pří-
znivci dechové hudby byli nadšeni výběrem klasických českých
dechovek z per takových autorů, jakými jsou například Ladi-
slav Kubeš, Karel Vacek, Josef Poncar, Vlasta Dvořák, Jan Lipold
a další, které si celý sál mohl společně s kapelou za-
 zpívat.

Kromě repertoárových novinek na pravidelné ná -
vštěvníky koncertů čekalo další překvapení, a to v po-
 době nových zpěváků Přeloučské dechovky, Blanky
Leksové a Josefa Fijalky, kteří sklidili při svém prv-
ním vystoupení bouřlivý potlesk za poctivě odvede-
nou práci na zkouškách orchestru. Také sólo mladých
klarinetistů Martina Horáka a Václava Leksy v tech-
nicky náročné skladbě Klarinetten parade M. R. Pro-
 cházky nenechalo diváky chladnými a na konci kon-
 certu celou kapelu po drobném přídavku odměnili
potleskem ve stoje. Vánoční melancholii a lidovou
notu osvěžila i nějaká ta vánoční, či silvestrovská
anekdota od pana kapelníka. Kapela nezapomněla
připomenout také svého dlouholetého kapelníka, vý-
 borného trumpetistu a vzor mnoha muzikantů, pa-
na Vladimíra Kosinu, který ansámbl vedl dlouhých
37 let. Jak jinak by si ho mohli připomenout, než mu

alespoň do muzikantského nebe poslat jeho oblíbenou píseň
Košilička bílá. 

Kapelu kromě potlesku a téměř vyprodaného sálu potěšily
hlavně kladné reakce publika. Obecenstvo vyzdvihlo především

výrazné zlepšení kvality hry a provedené změny v kapele, nový
čerstvý přístup mladého kapelníka a zároveň zachování tradič -
ního projevu právě Přeloučské dechovky Vladimíra Kosiny. Řeče -
no ústy nejednoho návštěvníka koncertu, doufám, že Přelouč -
skou dechovku čekají další a další úspěšné koncerty, rozrůstající
se okruh příznivců a stálé místo na poli dechové hudby.

Radka Dvořáková
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Do nového roku s písničkou a v novém kabátě

Stává se Vám, že jste občas nepochopeni nebo
nechápete situace, které se kolem Vás dějí? Ne-
daří se Vám navazovat společenské kontakty? Po-
 třebujete pomoc při sebeobsluze a zvládání běž-
ných úkonů v domácnosti?

Od ledna 2017 Rodinné Integrační Centrum z. s. Pardubi -
ce otevřelo novou sociální službu – Sociální rehabilitaci pro
dospělé osoby s poruchami autistického spektra. Tuto služ-
 bu mohou využít osoby ve věku 18–64 let, které mají dia-
gnos tikované poruchy autistického spektra (dále PAS) nebo

mají po dezření na PAS ve fázi diagnostiky a mají bydliště na
území Pardubického kraje.

Sociální pracovník Mgr. Allan Stránský uvádí: „Naše služ-
ba pomáhá a podporuje klienty, aby dosáhli co množná nej-
vyšší míry samostatnosti a nezávislosti. Snažíme se o rozvoj
specifických schopností a dovedností a utváření návyků, kte-
ré pomohou klientovi při uplatnění se v přirozeném sociálním
prostředí. V tuto chvíli začínáme realizovat individuální nácvi -
ky a počítáme s nácviky skupinovými.“

Kontaktujte nás. 
Tel.: 730 598 154                  www.ric.cz                  info@ric.cz



V závěru roku 2016 Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav
Foerster Přelouč provedl pět koncertů s vánočním programem.
V době adventu sbor vystoupil v Lipolticích, v Národním domě
na Vinohradech v Praze a v Občanské záložně v Přelouči. V do-
 bě vánoční přednesl koncert v kostele sv. Václava a Leopolda

v Kladrubech nad Labem a v kostele Českobratrské církve evan-
 gelické v Přelouči.

Tři dobové skladby byly věnovány 700. výročí narození Kar-
la IV. S klavírním doprovodem sbormistra Petra Vacka zazněly
skladby Adama Václava Michny, cyklus vánočních písní sou-
časné pardubické skladatelky Jolany Saidlové a koláž koled Ji-
řího Strejce.

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč děku-
 je za podporu své činnosti a všem svým příznivcům přeje šťast-
 ný nový rok.
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Vánoce
s „Foersterem“

V hlubokém zármutku oznamujeme všem přáte -
lům a známým, že nás ve věku nedožitých 74 let
po těžké nemoci opustil pan Petr LIGR. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Darina a Petr, dcera a syn

Dne 19. února 2017 by se dožil 90 let pan Miroslav HOLÝ. Dlou-
 holetý člen a později předseda Přeloučské místní skupiny Če-
ského červeného kříže. Vzpomeňte na něj s námi. 

Manželka Věra, děti Anna a syn s rodinami.

Dne 22. února vzpomeneme prvního výročí úmrtí
mého manžela Miloslava TOMÍŠKY z Veselí. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Manželka, syn a dcera s rodinami.

Dne 27. února 2017 vzpomeneme prvního výro -
čí úmrtí mého manžela Josefa MRŇÁVKA. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti.

Chtěla bych poděkovat sestřičkám a paní Kulakovské ze
velmi obětavou práci.

Šetinová

Děkujeme naší  člence  paní Marii Žáčkové za dlouholetou
obě tavou činnost ve sboru pro občanské záležitosti. 

Za mnoho let své svědomité práce jistě udělala radost mno-
 ha přeloučským jubilantům. Přejeme jí do dalších let hodně zdra-
 ví, štěstí, radosti a elánu.

Členové Sboru pro občanské záležitosti MěÚ Přelouč 

Vzpomínka

Poděkování

Poděkování

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

P O Z V Á N K A 
V Přelouči U Kotýnků středa 15. února 2017 od 19.00 hodin.
Bude se konat další poslechový pořad, který pro nás připravil

pan JIŘÍ ČERNÝ

Tématem celého večera budou
THE BEATLES v letech 1969–1970.

Uslyšíme písničky z posledních dvou velkých desek skupiny, 
t.j. ABBEY ROAD a LET IT BE

a znovu také vzácné průvodní slovo pana J. Černého.

Předprodej vstupenek začíná U Kotýnků 31 ledna 2017. 
Srdečně zvou pořadatelé.
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Klára Čejková

Lednové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči. 
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Kristýna Kautská

Mikuláš Novotný

Adam Liebich

Klára Nalezinková Viktorie Lázničková

Vítání občánkù
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Olympiáda v českém jazyce
24. 11. proběhlo školní kolo Olympiády

v českém jazyce. Nejlepší řešení měla Magda
Pavlíková 9. A, druhé místo získal Lukáš Hla-
váček 9. A a třetí obsadila Klára Černíková 9. B.
Všem soutěžícím patří pochvala za účast a pro-
 kázané znalosti z českého jazyka.

Mgr. J. Müllerová

Za pohádkou do divadla
V království vládne zlá a pyšná královna.

Tajemné kouzelné zrcadlo ji každý den ujiš-
ťuje o její kráse. Až jednoho dne je nejkrás-
nější v zemi zdejší Sněhurka. Zloba královny
nezná mezí. To je pohádka Sněhurka a sedm
trpaslíků ve Východočeském divadle v Pardu-
bicích, kam se vydali žáci 3. ročníku. Prostory
divadla, krásné kostýmy, kulisy, loutky, veselé
písničky a výkony herců některé děti viděly
poprvé. O to více se jim představení líbilo. Jak
vše dopadlo? Díky Sněhurčině milé povaze,
zvířátkům a kamarádům trpaslíkům - jistě
šťastně. Dobro zvítězilo nad zlem. A kdo ne-
věří, ať se jede podívat do divadla. 

Mgr. V. Vašíčková

Školní pøebory v kuželkách
V průběhu listopadu a prosince odehráli

žáci druhého stupně školní turnaj v kužel-
kách. Dvě nejlepší dívky a dva nejlepší chlap-
 ci z každé třídy poté postoupili do finálového
turnaje, který se uskutečnil 9. prosince. 

V kategorii mladších žáků zvítězili žáci
7. A - Anička Jarochová a Martin Šindelář, me-
zi staršími si nejlépe vedli Jonáš Novotný z 8. B
a Sabina Slámová z 9. A. Jonáš dosáhl i celko -
vě nejlepšího výkonu, když dohromady sho-
dil na 30 hodů 163 kuželek. Turnaje se cel-
kem zúčastnilo181 žáků. 

Děkujeme tímto všem členům klubu SK ku-
 želky, kteří nám umožnili změřit své síly v té-
 to sportovní disciplíně. 

Mgr. M. Bulušek 

Koncerty pro mateøské školy 
u nás v ZŠ Masarykovo n.

Od letošního školního roku mohou nově
naši žáci navštěvovat několik studijních obo-
rů Základní umělecké školy i v našich prosto -
rách. Jedním z oborů je také pěvecký sbor Oh-
 ni  váček – přípravné oddělení koncertních sborů
Rošťák a Plamen. I proto Ohniváček v pro-
sinci připravil celkem 3 vánoční koncerty pro
děti přeloučských mateřských škol. Přednesl
ně kolik lidových koled českých, moravských
a slovenských, zimní a vánoční písně soudo -
bých autorů. Nebyl to ale pouze koncert, nýbrž
společná hudební dílna, při které si i děti ze
školek zacvičily, zahrály na svá tělíčka, zare-
citovaly a naučily se novou písničku, kterou

si v notách pro připomenutí všech odnesly
i paní učitelky. Dětem se ve škole líbilo, odváž -
ní a šikovní si mohli zkusit zazpívat do mikro -
fonu své sólo a všichni jsme se rozloučili spo-
 lečně novou písničkou o mlsném sněhulákovi.

A tak všem předškolákům přejeme, ať si
s rodiči správně zvolí svou budoucí školu, ať
se do ní hodně těší a hlavně, ať se jim v ní
hod ně líbí! 

Mgr. V. Pokorná

Exkurze 9. A
Dne 30. 11. jsme s naší třídní učitelkou Ja-

 nou Špačkovou navštívili automobilovou fir-
mu SVOS v Přelouči, která se zabývá výrobou
pancéřovaných vozidel. Provozem nás pro-
vedl mistr výroby pan Junek. Dozvěděli jsme
se, jak se pancéřovaná vozidla testují, jak se
zvětší jejich hmotnost nebo za jakou cenu by-
chom si takový auťák mohli pořídit. Firma na-
 bízí pancéřování pro limuzíny, pro vozidla urče -
ná pro převoz peněz či vojenské účely. Exkurze
byla zajímavá a jsme rádi, že jsme se jí moh-
li zúčastnit.

Lukáš Hlaváček, 9. A

Okresní kolo florbalu
dívek starších, 8. a 9. ročník
OKRESNÍ KOLO se konalo v Pardubicích

v nafukovací hale ve středu 7. 12. Systém byl
každý s každým ve 2 skupinách a poté dva se-
 mifinálové zápasy: 1. z A skupiny s 2. z B sku-
 piny a 2. z A skupiny s 1. z B skupiny. Vítězo -
vé obou semifinále hráli o 1. místo a prohraní
o 3. místo v turnaji.

Naše dívky nejprve remizovaly s Morava-
nami 1:1, pak hrály opět nerozhodně s Pola -
binami III 0:0 a nakonec vyhrály se ZŠ Spo-
řilov 2:0, čímž se umístily na 1. místě ve
skupině B stejným počtem bodů, ale se skóre
o jeden gól více než druhé Polabiny III. V se-
mifinále nás čekaly Holice, které v A skupině
skončily na 2. místě. Byl to vyrovnaný zápas

od začátku do konce. Skončil remízou 1:1,
pro to musely rozhodnout nájezdy na branku.
V nich rozhodly Kristýna Venclová a Majda
Pavlíková, každá jedním gólem a výborný vý-
kon naší brankářky Báry Vosáhlové. Tím jsme
se my dostaly do finále s naším „staro-novým“
soupeřem Ohrazenicemi. Holky se rvaly jako
lvice, na vítězné Ohrazenice jsme bohužel už
nestačily a prohrály 0:3.

Náš tým v okresním kole: brankářka Bá-
ra Vosáhlová, kapitánka Kristýna Venclová,
Eliška Motyčková, Klára Černíková, Sabina Slá-
 mová, Tatiana Duminica, Lucka Adyová, Maj-
da Pavlíková, Adéla Kozumplíková.

Druhé místo v okrese je velkým úspě-
chem našich žákyň. Gratulujeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci školy!

Mgr. A. Šmídlová

Kroužky v ŠD
Ve školní družině probíhá pestrá nabídka

zájmových činností ve známém prostředí, kte-
 rá dává dětem pocit bezpečí. Děti tu mají
mož nost hrát kolektivní i individuální hry. Na-
 še školní družina má svůj program rozšířen
o sport, výlety a zájmové kroužky. V nabídce
jsou tvořivé kroužky Dovedné ruce a Výtvarný
kroužek. Děti tu rozvíjejí smyslové vnímání,
se znamují se s různými nástroji, materiály,
techni kami a postupy, zdokonalují si jemnou
motoriku.

Dále děti mohou navštěvovat pohybové
kroužky Florbal a Aerobic, kde rozvíjí své koor-
 dinační schopnosti, berou sport jako zábavu,
učí se ochotně spolupracovat, ale i nést vlast ní
zodpovědnost. Součástí školní družiny je také
hřiště, které slouží nejen pro hru a odpoči nek,
ale odehrávají se zde i různé sportovní akce.

M. Schreinerová, ved. vych.

Basketbal
Ve čtvrtek 10. 11. se někteří žáci základ-

ních škol v Přelouči sešli v 7 hodin na nádra -
ží. Čekal nás odjezd do Pardubic na basket-
balový turnaj. Jeli jsme na souboj natěšeni.
Vylosovali jsme si dresy Chicago Bulls. Ani
jeden zápas pro nás nebyl vítězný, ale hru
jsme si užili a nasbírali zkušenosti do dal-
ších utkání. Na konci nás posilnil výborný
oběd na zpáteční cestu domů. Děkujeme na-
šim trenérům za jejich práci.

Martina Miláčková, Jakub Dobruský
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Tøíkrálová sbírka
Koledníci z řad žáků naší školy se od 5. 1. do 9. 1. zhostili rolí

„Tří králů“ na jedničku. Na sbírce se podílelo celkem 35 žáků pře-
vážně z 8. a 9. tříd. Za mrazivého počasí koledovali a zpívali nejen
v Přelouči, ale také v sedmi přilehlých obcích. Celkový výtěžek sbír-
 ky byl opět překvapující. Částka 227 282 Kč byla vyšší než v loň-
ském roce. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a paní Z. Kumstýřové
za milou pochvalu („… boli moc fajn“)

Burza støedních škol 
Po vánočních prázdninách se dětem do školy moc nechce. Ale

informační den, který se konal 10. ledna, všem připomněl, že je čas
zmobilizovat všechny síly, aby pololetní vysvědčení dopadlo co nej-
lépe. Nejvíc napilno by měli mít nejen deváťáci, ale i osmáci, jejichž
známky na vysvědčení se už také budou zapisovat na přihlášky
k dalšímu studiu. Letos jsme při této příležitosti pozvali do školy

zástupce středních škol z nejbližšího okolí, aby mohli zájemcům
svou školu blíže představit a zodpovědět jejich konkrétní dotazy
ohledně studia. Žáci a rodiče projevili o akci velký zájem, a proto
budeme burzu škol pořádat i v příštím školním roce. Doufáme, že se
ozvou i další oslovené školy. Zástupci zúčastněných škol (SOU ze-
 mědělské Chvaletice, SOŠ a SOU technické Třemošnice, SPŠ stro-
jírenská Kolín, Hotelová škola Bohemia Chrudim, SOU plynárenské
Pardubice, SPŠ stavební Pardubice, Střední zdravotnická škola Par-
 dubice a EDUCA Pardubice) slíbili, že za rok přijedou znovu.

Olympiády
V prosinci a v lednu probíhala školní kola olympiád v českém

a německém jazyce, v zeměpise a dějepise. Jejich vítězové musí
vedle čtvrtletních prací a písemek zvládnout i přípravu na okresní
kola, která začnou hned na začátku února po jednodenních polo-
letních prázdninách.

Přejeme všem hodně štěstí.

Pøipravované akce
– lyžařský výcvik 7. ročníku v Jizerských horách
– plavecký výcvik 2. a 3. ročníku
– nocování třeťáků ve škole 
– besedy s městskou policií 
– Semiramis – preventivní program pro 7. ročník
– projekt Technohrátky pro 8. a 9. ročník
– exkurze 9. A do firem Elmet a Kiekert Přelouč
– beseda „Tonda Obal na cestách“
– exkurze do planetária
– divadelní představení v rámci předplatného
– šachový turnaj pořádaný DDM Přelouč
– recitační soutěž na I. stupni
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Základní škola Smetanova ul.

Přijmeme kvalifikovaného učitele/učitelku
- na 1. stupeň

- na 2. stupeň s aprobací anglický jazyk.

Nástup 29. 8. 2017.

Žádost s životopisem zašlete na:
magda.pacakova@zssmprelouc.cz.

Informace na t. č. 466 953 526.



Pravidelná činnost
Sálový fotbal

Mladí futsalisté se schází v tělocvičně gymnázia a SOŠ kaž-
 dé úterý od 16 hod. Vzhledem k jejich věku jsou sportovci roz-
děleni do dvou skupin - pokročilí a začátečníci. Obě skupiny
provádí posilovací cviky, zdokonalují se v pohybu s míčem a učí
se vzájemné spolupráci při hře. Kroužek je stále otevřen novým
zájemců. Lektor je Martin Německý.

Modeláři
Tradiční rukodělný kroužek

pro zájemce o tvoření modelů
letadel. Modeláři se zdokonalují
v manuelních činnostech, učí se
pracovat s nářadím a pod vede-
ním zkušeného lektora Františka
Nebřenského vyrábí, postupem
času, stále náročnější funk ční
modely. Kroužek je stále otevřen
pro nové zájemce.

Vaření
Mladí zájemci o proniknutí do tajů kulinářského řemesla jsou

rozděleni do dvou skupin. Obě skupiny se učí základy vaření
a pečení. První skupina pod vedením Blanky Leksové se schá-
zí v úterý od 16.00, druhá skupina pod vedením Barbory Hrdé
ve čtvrtek od 16.00. 

Hra na kytaru
Zájmový kroužek s dlouhou tradicí. Více než 25 let dochází

zájemci o hru na kytaru do DDM. Kytaristé jsou rozděleni do
dvou skupin podle získaných dovedností. Začátečníci se učí
základní akordy a jednoduché písničky. Pokročilí pronikají do
úskalí složitějších akordů a melodií. Postupem času se nám po-
 dařilo, za pomoci kamarádů muzikantů, vytvořit několik zpěv-
níků, které obdrží každý účastník zájmového kroužku. Lektory
jsou Kristýna Štainerová a Pavel Hrdý.

Vánoční besídka
Besídka se konala 21. 12. 2016 v hlavním sále DDM. Do pro-

 gramu přispělo krátkým představením na vánoční tématiku di-
 vadlo L.E.D., pod vedením Karolíny Salavové a Evy Chvojkové,
flétničky pod vedením Blanky Leksové zahrály vánoční kole-
dy a nakonec jsme si společně zazpívali se skupinou Vodfrk.
Největší odměnou byl malý dáreček od Ježíška, který na úplný
závěr nalezl každý vystupující účastník besídky pod vánočním
stromečkem.

Termíny letních táborù 2017
LT Krkonoše I. 9. 7. – 15. 7. 2017 (7 dní), 

pobytový tábor v Jestřabí v Krkonoších
LT Krkonoše II. 15. 7. – 21. 7. 2017 (7 dní), 

pobytový tábor v Jestřabí v Krkonoších
LT Mořeplavci 16. 7. – 29. 7. 2017 (14 dní), 

pobytový tábor ve Hluboké u Skutče
Příměstský tábor 28. 8. – 1. 9. 2017 (5 dní)

Přihlášky od 1. 2. 2017 v DDM, na požádání je zašleme poštou
popř. e-mailem.
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Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá letní tábor

KRKONOŠE I.
Termín: 9. 7. – 15. 7. 2017

Pojedeme do horské chaty Arnika v Jestřabí v Krkonoších. Uby-
tování ve čtyř až šestilůžkových pokojích se společným sociál-
ním zařízením. V chatě je prostorná jídelna, společenská míst-
nost, herna na stolní tenis a další sportovní aktivity. Strava je
zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Náplní programu tá-
bora bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití a to

vše ve volné přírodě. 
Děti se mohou naučit základy hry na kytaru.

Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč
od 1. února 2017, 

na požádání zašleme poštou, popř. e-mailem.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte v DDM a finanční
úhradu proveďte v termínu: duben až květen 2017.

Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha –
doplatek, převodem na účet číslo 1502709524/0600 

Moneta Money Bank Přelouč.

Cena tábora: 2 800,- Kč – v ceně je zahrnuta doprava, 
strava, ubytování, vstupy, pedagogický dozor.

Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně 
nebo na uvedených telefonních číslech. 

Pozor! Kapacita tábora je omezena, 
proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.

Hlavní vedoucí tábora: Pavel Hrdý, 
telefon 466 672 003, 739 246 119.

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
Nebyl jsi ještě na žádném táboře? 

Je pro tebe 14 dní hodně?! 
Zkus s námi jet na týdenní tábor na téma: 

HOTEL TRANSYLVÁNIE II.
Termín: 15. 7. – 21. 7. 2017

Tábor je určen pro děvčata a kluky od 1. tř. ZŠ. Určitě přivítáme,
pokud s námi pojedou i „ostřílení“ táborníci. Strávíme krásný tý-
den na horách, užijeme si spoustu legrace a zábavných her na
téma známého rodinného kresleného filmu. Děti se mohou na-
učit základy hry na kytaru. V chatě Arnika v Jestřabí v Krkono-
ších jsou 4–6 lůžkové pokoje se společným sociálním vybavením,

strava je zajištěna 5 x denně. 
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč 

od 1. února 2017, na požádání zašleme poštou popř. emailem.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte v DDM a finanční
úhradu proveďte v termínu: duben až květen 2017.

Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha –
doplatek, převodem na účet číslo 1502709524/0600 

Moneta Money Bank Přelouč.

Cena tábora: 2 800,- Kč – v ceně je zahrnuta doprava, 
strava, ubytování, vstupy, lanovky, pedagogický dozor.

Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně 
nebo na uvedených telefonních číslech. 

Pozor!!! Kapacita tábora je omezena, 
proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.

Hlavní vedoucí tábora: Jana Homolová, 
telefon 466 672 003, 728 441 113.

Dům dětí a mládeže Přelouč, 
Veverkova 752,

telefon 466 672 003, 
mobil 739 633 508

letní tábor

MOŘEPLAVCI
Termín: 16. 7. – 29. 7. 2017

Hlavní vedoucí: Blanka Leksová

Letos pojedeme opět do Hluboké u Skutče a zabydlíme se na
14 dní v táborové základně DOMINO. Základna se nachází na
okraji lesa, v krásném a zdravém prostředí Českomoravské vr -
choviny, asi 8 km od Skutče. Nedaleko se nachází ojedinělá
přírodní zajímavost Toulovcovy maštale. Děti budou ubytovány
ve srubech s krytou teráskou. V areálu je zděná budova s kuchy -
ní, jídelnou a klubovnou, ke hrám je také k dispozici velký dřevě-
 ný hangár. V menší zděné budově je sociální zařízení a sprchy 

s teplou vodou. Strava bude zajištěna 5x denně. 
Nejbližší koupání je vzdálené 2 km.

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM 
nejpozději do 31. 5. 2017. 

Na začátku června obdržíte podrobný seznam věcí 
a organizační pokyny.

cena tábora: 3 800,- Kč
Přihlášky obdržíte od 1. 2. 2017 v DDM Přelouč

každý den od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá

Pøíměstský tábor 2017

Termín: 28. 8. – 1. 9. 2017
Čas: 9.00 – 16.00 hod.

Tradiční tábor s výlety do okolí Přelouče a množstvím her.
Děti si s sebou nosí jídlo na celý den. Sportovní oblečení,

turistická obuv.
V případě špatného počasí aktivity v DDM.

V ceně tábora jízdné a vstupy.
Přihlášky do 30. června 2017 

Vedoucí: Jana Homolová, Pavel Hrdý, Blanka Leksová
Cena: 500 Kč

Bližší informace: 466 672 003, 739 246 119
e-mail: ddm@ddmprelouc.cz



Zprávy z VOLANTU 
Po prázdninách a vánočních svátcích jsme se již rozkouka li

a naplno se pustili do práce a dalšího roku. Ve škole se rozdá -
valo pololetní vysvědčení, takže jsme měli s dětmi co dělat. Do-
 učovali jsme se, opravovali známky, vylepšovali prospěch. Ne-
zapomínáme ani na předškoláčky a jejich přípravu do prvních
tříd, která je velmi důležitá. Na start je třeba být připravený co
nejlépe. 

Aktivity jsme rozjeli přesně podle harmonogramu. V úterý
se věnujeme pracovním činnostem, ve středu vaříme a ve čtvr-
tek navštěvujeme v zimních měsících tělocvičnu Sokola. Mimo
to samozřejmě každý den tvoříme a děláme řadu dalších čin-
ností☺. 

V lednu jsme si dali od akcí pohov, ale nezapoměli jsme
oslavit dvoje narozeniny našich milých mladých slečen a spo-
lečně jsme si jejich „Den“ vesele užili. 

Tento měsíc, měsíc lásky, budeme hlavně vyrábět vše srdíč -
kové, valentýnské, dárečky a radosti pro naše milé. Chystáme
také Valentýnský ples. Přijdeme společensky odění, budeme
se učit tance jako salsa, tango či bachatta, budeme tančit, ba-
vit se a učit se etiketě. Chlapci budou žádat dívky o tanec, no
bude to zábavné☺.

Také si budeme celý měsíc povídat o rodině. Co je rodina,
jaké jsou její funkce, jak to má v rodině vypadat, co pro nás
zna mená ... a toto téma také zvěčníme na velké čtvrtky a při-
pravíme tak opět další výstavku našich dílek do městské
knihovny.

Všem přejeme krásné a zamilované únorové dny☺! 

Klub VOLANT – pro děti od 5 do 15 let 
Po – Čt 13.30 – 17.30 

Informační centrum – internet zdarma 
Po a St 13.30 – 17.00

VOLANT, o. p. s., Pardubická 734, Přelouč 535 01,
tel. 773 001 046, e-mail: volantops@seznam.cz,

www.volantops.cz., IČO: 28853318
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Vlčácká výprava na „Želví ostrov“
10. 12. jsme vyrazili s mladšími kluky na vlčáckou výpravu.

Plavili jsme se na „Želví ostrov“, kde jsme se snažili zachránit
novou želví kolonii před zlými pašeráky. Nakonec se nám to po-
 dařilo, a tak mimo dukátů do celoroční hry, sladké odměny v cu -
krárně, golfového míčku za dobrý skutek, si odvážíme fajn pocit
z hezké výpravy. Lukáš Spurný

Zimní výprava skautù na Skalní nevěstu
Již po 14. se skauti vydali v předvánoční čas na víkendovou

výpravu do Adršpašsko-teplických skal. Čekala je tu zima, děra-
 vá chata a umrzlý sníh, ale také krásná příroda, vánoční atmosfé -
ra a samozřejmě tradiční stezka odvahy. Petr Kalousek

Skautky oslavily Vánoce v klubovně
O víkendu před Vánocemi se sešly všechny skautky, aby na-

 čerpaly trochu té předvánoční atmosféry. Nechybělo rozdávání
dárku, pojídání cukroví, zpívání koled a dokonce i pečení vá-
 nočky. V sobotu ráno holky nezapomněly ani na zvířátka, a tak
na zahradě u klubovny pověsily vlastnoručně vyrobená krmít -
ka pro ptáčky. Iva Mrvíková

Betlémské světlo v Pøelouči
17. 12. jsme se se čtyřmi staršími skautkami vydaly do Pardu -

bic, kde jsme ještě s dalšími skauty čekali na Betlémské svět-
 lo. To do Pardubic putovalo přes Vídeň a Brno přímo z Betléma.
S velikou opatrností jsme světlo přivezly do Přelouče, kde ho ně-
 které z nás přechovávaly celý týden až do 23. 12., kdy jsme vám
ho pak rozdávaly na náměstí u Občanské záložny. 

Iva Mrvíková

Světlušky a skautky 
navštívily Neviditelnou výstavu

7. 1. se společně vydaly mladší světlušky a starší skautky na
výlet do Prahy. Těšily se zejména na Neviditelnou výstavu, kde
si mohly vyzkoušet, jaké to je být nevidomí. Prošly si v naprosté
tmě připravený byt, ulici, les, galerii a nechaly se obsloužit v ka-
 várně. Kromě toho se skautky podívaly k Vltavě na Náplavku,

prošly si Královskou cestu z Karlova mostu na Staroměstské
náměstí. Zde se ohřály teplým čajem ve Skautském institutu.
Návštěvu Prahy zakončily v domě hraček Hamleys. K tomu vše-
 mu nechyběla ani cesta tramvají a metrem. Iva Mrvíková
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Prosincové záblesky 
ze života našich obyvatel

Prosinec byl na zážitkové i kulturní akce opravdu bohatý.
Hned na začátku měsíce nás navštívil Mikuláš s andělem
a čertem, aby naše klienty obdaroval nadílkou a popřál klid
a mír v adventním čase.

Poté už se vše začalo tematicky zaměřovat na nejočeká-
va nější svátky v roce –
Vánoce. Klienti si mohli
za pomoci pra covníků
Domova upéct linecké
cukroví a ozdobit vá-
noční stromek v jídel-
 ně. Sváteční atmosféru
jistě podpořily i vánoč-
 ní koledy, které v jídel-
ně zněly po celou dobu
pečení.

Tvořivého ducha našich klientů jistě povzbudilo také vánoč -
ní tvoření, při kterém si letos mohli vyrobit originální přání pro
své blízké. Někdo dal přednost ozdobení v podobě anděla, ji-
ný upřednostnil vánoční stromek v různém barevném provede -
ní. Fantazii se jednoduše meze nekladly a každé přání bylo je-
dinečné.

Zažili jsme také krásné hudební vystoupení žáku Základ -
ní školy Chvaletice, kteří nám na flétny zahráli nejen známé vá-
 noční písně, ale například i nezapomenutelné skladby z filmů.
20. prosince navštívili náš Domov žáci Základní umělecké
ško ly v Přelouči, aby nám předvedli svůj bohatý repertoár –
taneční vystoupení v originálních kostýmech střídala ta pěvec-
 ká, a vše dohromady nám připomínalo, že Vánoce už jsou sku-
tečně blízko.

Nicméně je jen jedna akce našeho Domova, která je sku-
tečnou předzvěstí vánočních svátků, a tou je Vánoční neděle
s jarmarkem. 

Letos jsme byli na rozmary počasí mnohem lépe připrave -
ni. Všechny stánky spolu s dětským koutkem jsme přemístili do
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TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V neděli 15. 1. se jako každoročně konal Tříkrálový koncert,

který ZUŠka pořádá společně s Charitou Přelouč. Tento koncert
je završením tradiční Tříkrálové sbírky a tak trochu malým po-

dě kováním koledníkům a všem štědrým dárcům. V zaplněném
kostele svatého Jakuba vystoupili žáci i soubory a pomyslně
tak otevřeli další rok společného muzicírování. Děkujeme paní
Z. Kumstýřové za milé přivítání a skvělou spolupráci.

Petra Lojínová

prostor 1. patra, takže si klienti i návštěvníci mohli originální vý-
 robky stánkařů prohlédnout v teple našeho Domova. A že bylo
opět co obdivovat! Originální hodiny z vinylových desek, náušni -
ce různých barev a tvarů, keramiku vytvořenou ve spolupráci
s klienty a mnoho dalšího. Nechyběl ani oblíbený stánek se sva-
 řáčkem, voňavým čajem a kávou, ke kterému si každý mohl dát
spoustu sladkých dobrot. 

Přesně o půl čtvrté začala v jídelně druhá část slavnost -
ního programu, kterou zahájil pan farář Pilka modlitbou. Udě-
 lalo nám velkou radost, že si akci nenechal ujít ani hejtman
Pardu bického kraje Martin Netolický, který spolu s paní ředi-
telkou vy užil milé příležitosti popřát poklidné svátky klientům
a předat dárek dalším vzácným hostům Vánoční neděle – ro-
di ně Novot ných ze Svítkova, pro jejichž Elišku jsme v minu-
lém roce začali sbírat víčka. Celou akci již tradičně završilo vy-
stou pení chlapeckého pěveckého sboru Bonifantes. Pohled na
ma lé klučíky předškolního věku, jak se statečně popasováva-
jí se svým vystoupením, vykouzlil úsměv na tváři snad všem
pří tomným. 

Jen pár dní před Štědrým dnem se klienti setkali nad šál-
kem voňavého punče s paní ředitelkou a kromě jiných dob-
rot ochutnali také slovenský tradiční vánoční pokrm – oplatky
s medem. Sváteční povídání paní ředitelky o vánočních tradi-
cích v Čechách i na Slovensku bylo proloženo promítáním vá-
nočních písní, které jsme si společně také zazpívali. Toto setká -
ní bylo milou předzvěstí toho, že Štědrý večer je již za dveřmi. 

Autor článku: Bc. Daniela Stráníková, 
pracovnice vztahů k veřejnosti
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 



Dobrý den, jménem spolku Vrbová stáj bych se chtěla ohléd-
 nout zpět za uplynulým loňským rokem.

Pro ty, kteří nás neznají. Spolek Vrbová stáj se zabývá záchra -
nou zvířat v nouzi a rozvojem vztahu mezi dětmi a zvířaty. Nachá -
zí se v obci Tupesy u Přelouče. Děti se zde starají o zvířátka a učí
se základům každodenní péče o ně. V loňském roce jsme uspo-
řá dali dvě akce pro děti s koňmi, jedna v srpnu a druhá v listo-
 padu. Děti, rodiče i diváci si užili krásnou podívanou a všichni si
vyzkoušeli nějakou tu soutěž. Po celou dobu byla ke koupi tom-

bola a odpoledne probíhala dražba. Akce byly velmi úspěšné
a výtěžky z akcí byly použity na nákup sena a proplacení vete-
ri nárních výdajů našich svěřenců. Během loňského roku jsme
z naší dočasné péče umístili do nových domovů 6 koťat, 3 pejsky,
fenku se sedmi narozenými trpaslíky, koně a poníka. V naší péči
se nyní nachází 2 kočky, 2 kozy (nejspíš březí), 2 koně a poník.
Tímto bych ráda za celý náš spolek poděkovala všem, kteří nás
podporují, finančně či materiálně a zejména městu Přelouč, které
pro nás zajistilo dotace a poskytlo ceny na uskutečněné závody.

Jménem spolku vám všem přeji velmi úspěšný rok 2017 a bu-
 deme se těšit na Vaši návštěvu na dalších akcích, které pro vás
letos chystáme.

Zdeňka Malíková, spolek Vrbová stáj 

Zprávy z KLASu
Do lednového čísla jsme nestihli podat zprávu
o náplni našich pravidelných setkání, proto se
k nim vracíme až v tomto čísle. Prosinec se nesl

pro nás ve znamení Vánoc. 6. prosince jsme vyjeli do Prahy. Ob-
jednali jsme si průvodkyni Staroměstským náměstím a radnicí.
Dvouhodinové zajímavé vyprávění po vánočně vyzdobeném ná-
městí narušoval jen nepříjemně studený vítr, ale potom jsme po-
 okřáli ve vnitřních prostorách Staroměstské radnice. Zbytek dne
trávili účastníci výletu podle vlastních představ.

21. prosince jsme se sešli mimořádně ve středu. Městský úřad
nám umožnil naše předvánoční posezení v zasedacím sále. Kromě

občerstvení, které obstaraly členky Klasu, byl připraven také pro-
gram. Připomněli jsme si jednotlivé svátky v Adventní době a s ni-
 mi spojené tradiční zvyky, z nichž některé udržujeme dodnes. Čle-
 nové KLASu připravili také malé dárečky pro své spo lučleny. Měli
jsme milé hosty, navštívila nás p. senátorka Miluše Horská se svou
asistentkou a přivezla pro každého jako dárek kalendář a fotogra -
fii z naší návštěvy Senátu v únoru 2016. Strávila s námi více než
hodinu a měli jsme pocit, že i pro ni to bylo příjemné setkání. Díky
návštěvě paní starostky Ireny Burešové jsme měli možnost po-
děkovat Městskému úřadu za ob čas né propůjčení zasedacího sá-
 lu pro akce, které vyžadují větší pro stor než je v naší klubovně, bý-
 valé kanceláři starého úřadu na náměstí.

Na 10. leden jsme naplánovali návštěvu pardubického zám-
ku, v němž probíhá výstava replik korunovačních klenotů. Ve dvou
sálech se nacházejí kromě klenotů i dobové kostýmy, zbraně, ná-
 lezy předmětů z doby Karlovy, které byly nalezeny v našem kraji
a mince, které se v této době razily. Panely na stěnách seznamu jí
s historií, s osobnostmi současníků např. Arnošta z Pardubic, ale
i s profily výtvarníků, kteří tvořili repliky klenotů. Současně jsme
si prohlédli rytířské sály a unikátní skleněný betlém, který vznikl
v r. 2004-6 a jehož autorem je sklářský výtvarník Jaromír Rybák.
Rozměry této skleněné plastiky jsme 245x180 s hloubkou 70 cm.
Váží 3550 kg. Doporučujeme návštěvu, stojí určitě za cestu do
Pardubic.

Nakonec připojujeme ještě informaci, že v únoru se sejdeme
opět dvakrát a to opět tradičně v úterý. 7. února vyrobíme vlast -
noručně přání pomocí různých výtvarných technik. Na druhé úno-
 rové schůzce se budeme věnovat aplikaci našeho loga na done -
sená trička. Naše logo pro nás vytvořil p. Ivo Štěpánek.

Informace o programu a datech schůzek se nacházejí za ok-
 nem naší klubovny pod podloubím na náměstí a kromě toho na
www.klas.unas.cz.

Kubátovi

20 Přeloučský ROŠT

w   Napsali nám                                                                                                              

Klub aktivní senior (KLAS)

Vrbová stáj



LEDEN V JAKUB KLUBU
Po vánočních prázdninách jsme se opět vrátili do klubu. Hned

první lednový týden byl ve znamení Tříkrálové sbírky. Jelikož byl
klub otevřený jako obvykle, tak dny nebyly zcela klidné, jak
jsme zvyklí. Ale vše jsme krásně zvládli a na rok si zase může-
me oddychnout.

Hned poté se nám klub rozběhl v obvyklém režimu. Dětem se
blíží pololetní prázdniny, takže teď je ten nejvyšší čas, kdy si uvě-
 domují, že je poslední šance zlepšit si školní prospěch. Podpo-
ra školních aktivit je tedy pro ně v tuto dobu intenzivnější. Děti
k tomu v klubu využívají výukových tabletů a pomoci dobro-
volníků.

S ohledem na to, že děti v klubu velmi často využívají inter -
net a sociální sítě, zaměřili jsme se na tuto problematiku. Preven -
tivní program probíhal v lednu a bude pokračovat i v únoru. Je-
ho název je Internet bez hranic, který hovoří zcela jasně. Dnešní
doba si internet přímo vyžaduje, přístup na něj má mnoho dě-
tí. Ti, co ho nemají, také chtějí být na síti, aby zapadli mezi ostat-
ní kamarády. Nebezpečí, které s používáním sociálních sítí hro-
zí, je přitom hodně veliké a děti si ho často vůbec neuvědomují.
Velmi častým problémem je zveřejňování fotografií, nebo dopi-
sování si s cizími lidmi. Zajímavými aktivitami budeme s dětmi
pracovat na eliminování těchto rizik.

I nadále se v klubu věnujeme běžným činnostem, např. tvo-
říme z nových korálků, které máme od Vánoc. Děti mohou teď čas-
 těji využívat tělocvičnu, neboť konání trhů je v tuto chvíli omeze -
né. Opět se nám rozbíhá zumba a nově bude v klubu keramika.
Nabídka využití volnočasových aktivit je pestrá, přijďte ji využít!

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí Jakub klubu

Tøíkrálová sbírka v Pøelouči 
skončila opět rekordním výtěžkem

Víkendovými akcemi 14.–15. 1. 2017 skončila Tříkrálová sbír-
 ka na Přeloučsku. Koledování skončilo ve středu 11. 1. 2017 a do
pátku se počítal výtěžek. Výsledek 227 282 Kč nás překvapil,
protože byl opět vyšší než loňský rekord a o 50 % vyšší než v ro-
 ce 2015! 

Do celé akce Charity Přelouč se zapojilo asi 240 dětí, které nad-
 šeně koledovaly a kolem 70 dospělých, kteří pomohli s organi-
zací v jednotlivých obcích. Celkem 111 skupinek koledníků na -
vštívilo domácnosti ve 46 obcích včetně Přelouče. Všem patří náš
velký dík. Děkujeme také všem, kdo koledníky přijali a při-
spěli do pokladniček. 

Děkujeme vedení obou přeloučských základních škol, které
nám pomohli s propagací sbírky u žáků a koledníků jsme z toho
důvodu měli dostatek. Také děkujeme rodičům, že dětem dali sou-
 hlas s koledováním. Letos poprvé probíhalo koledování na vět-
šině obcí o víkendu a koledníky neodradil ani silný mráz. Jak nás
koledníci informovali na svém návratu z koledy, v mnoha domác -
nostech, které navštívili, dostali nabídku čaje a mohli se i ohřát.
Celá sbírka se tak nesla v duchu moc hezkých setkání, kdy lidi
na koledníky čekali a často si koledu zazpívali spolu s nimi. 

V sobotu 14. ledna přeloučské kino promítalo pohádku pro
naše koledníky a sešlo se jich tam asi 150, kromě přeloučských
přijeli koledníci ze Semína, Řečan, Strašova, Rohovladové Bělé,
Volče, Litošic, Lipoltic, Choltic, Živanic, Břehů a dalších obcí. V ne-

 děli 15. ledna byl slavnostním zakončením sbírky tradiční Tří-
králový koncert žáků ZUŠ Přelouč v kostele sv. Jakuba. Ve
zcela zaplněném kostele vystoupilo asi 70 dětí a na závěr kon-
certu si všichni společně (a letos naposled) zazpívali koledu
„My tři králové jdeme k vám“. Děkujeme vedení ZUŠ Přelouč, žá-
kům a pedagogům za skvělou spolupráci a krásný zážitek. 

Finanční prostředky ze sbírky, tj. 65 %, které se nám vrátí,
plánujeme použít na rozjezd nové služby sociálně terapeutické
dílny pro osoby se zdravotním postižením, rozšíření služeb pro
děti a mládež v Jakub klubu, dofinancování služeb pro rodiny
s dětmi a pro pěstouny, na nákup dalších kompenzačních po-
můcek do naší půjčovny, 5 % poskytneme jako všechny charity
v naši diecézi na vybraný projekt v Indii a 3 % vložíme do spo-
lečného fondu pro okamžitou pomoc v případě potřeby (např.
požár, povodeň). Více se můžete dovědět z našich webových
stránek, nebo nás kontaktujte s dotazy, co Vás ke sbírce zajímá. 

Zdenka Kumstýřová, ředitelka Charity Přelouč 
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Uzemněný v nebi
Bratři a sestry, milí spoluobčané, po mrazivém lednu přichá -

zí měsíc, který začíná svátkem Uvedení Páně do chrámu – lido -
vě Hromnice. V kostele čteme text z Lukáše 2,21–39, kdy rodiče

přináší do chrámu Ježíška, aby ho nechali osmý den obřezat,
u nás je to křest – smlouva s Bohem. A pak pokračuje text, 40 den
přinesli oběť Hospodinu za prvorozeného, /viz Exodus 12,2,12/,
a oběť za očištění ženy po porodu chlapce, /viz Levitikus 12,6/.
V tuto dobu šestinedělí se žena považovala za obřadně, liturgic -
ky nečistou, po vykonání oběti byla očištěna, v dnešní době toto
zachovávají v řeckokatolické či pravoslavné církvi, v katolické
to bylo před reformou do r. 1965 taky. Splnili Boží zákon, proto
byli spravedlivý, i my někteří slibujeme při křtu výchovu ve víře
a v církvi. /Nebo pak v pohodě Boží zákon pošlapeme, lžeme
a neplníme slib/? Při tomto úkonu se s Ježíškem v Chrámu se-
tkává Simeon a Anna a v Ježíši poznávají Světlo a Spasitele.
V modlitbě před spaním se církev každý večer modlí takzvaný
Nunc dimittis – Simeonovo kantikum. V tento den na Hromni-
ce se v chrámu světí svíce a koná se průvod, a lidé si zapalují
při bouři doma svíci a modlí se, co máme dělat, pravda, když
ne jde proud? Ale především se setkávají na mši v katedrále
řehol níci a řeholnice, lidé zasvěcení Bohu se svým biskupem
a připomínají si své zasvěcení Kristu. Prokop Diviš, katolický kněz
a člen premonstrátského řádu, je vynálezce bleskosvodu. „Divi -
šův stroj měl trvale vyrovnávat napětí mezi nebem a zemí, a tak
odvracet samotný vznik výboje“ nebo „odsávat elektřinu z ob-
lak a snižovat tak nebezpečí vzniku blesku, /wikipedie/. I když
se pak ujal spíše bleskosvod Benjamina Franklina, je dobré
být „uzemněný v nebi“, čili zakotvený v Bohu a vyrovnávat tak
napětí v našem životě, a zároveň zůstat při zemi, nebo odsá-
vat Boží milost a předcházet tak různým výbojům a těžkostem
našeho života. 

Ať únor je vítězný!
Ve francouzských Lurdech se zjevila 11. 2. 1858 Bernadettě

Soubirusové /16x/ Panna Maria. Žádala obrácení, pokání, po-
stavit kapli a napít se z pramene… Nyní se tam konají poutě,
a jezdi se tam modlit poutníci, /i vojáci armády ČR/ a prosit
o uzdravení ze svých nemocí Boha skrze přímluvu Panny Ma-
rie. Znám jednu anekdotu „o zázraku“, bylo to ještě za komu-
nistů, kdy se skupina poutníků na hranicích musela podrobit
kontrole. Při prohlížení se ptal hraniční policista, co máte tady,
a tady, a všechno kontroloval… Pak se podíval na jednu umě-
lou láhev, a co máte tady? No to je přece voda z Lurd, to si nosí
poutníci zázračnou vodu z pramene. „Ukažte“, a okusil z lahve.
„Ale to je přece francouzský koňak!“ „No vidíte, další zázrak“ řekl
poutník. Vedoucí poutě armády ČR brigádní generál při této
pouti v roce 2016 zapálil velkou svíci za české vojáky a jejich
rodiny, při vzpomínce věřím také i za padlé vojáky. Viděl jsem

dokument o bývalém politikovi a pak presidentovi Klementu
Gottvaldovi, který sdělil, co sám prohlásil: „že se byl v … učit, jak
má pak nepřátelům zakroutit krkem“. Od Ježíška jsem dostal útlou
knížečku: „Psáno před popravou“, Leo Žídek, Matice Cyrilome -
todějská, Olomouc 2015; o sedmi lidech, kteří před popravou
v padesátých letech píší dopisy svým nejmilejším. JUDr. Mila-
da Horáková; student Boris Volek, „útěkář z Jáchymova“; kněz
P. Jan Bula, nevinně zatažen do případu Babice; člen odbojové
skupiny Světlana – Antonín Jánošík; politický vězeň Alois Ja-
roš; člen skupiny bratří Mašínů, Václav Švéda, odsouzen k smrti
1. února 1955, popraven 2. května 1955; a armádní generál
Heliodor Píka. Poslední slova Generála Píky před popravou: „JEST -
LI TO NÁROD SJEDNOTÍ, UMÍRÁM RÁD“. Dopisy plné bolesti, smut-
 ku, lítosti, bezmocnosti, ale i lásky, víry a odvahy. Osmá postava
jako dovětek z knihy: Major Josef Pohl před oběšením vyjádřil
na dotaz předsedy soudního senátu plukovníka Matouška po-
slední přání: „Pane plukovníku, vždy jsem bojoval za vlast
a za lepší život a věřím, že to byl boj spravedlivý. To je mo-
je poslední přání.“ Ať nám v únoru pomáhá Bůh vítězit nad
zlem a vydržet i bolest. 

Obrázky z vánočního koncertu a advent ní duchovní obnovy
na faře v Přelouči. Díky všem za účast a za program, vše dobré

přeje váš kněz P. Lubomír Pilka. 
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Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane,
podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení,

které jsi připravil přede všemi národy – 
světlo, jež bude zjevením pohanům, 

slávu pro tvůj lid Izrael. 
Ekumenický překlad – Lukáš 2, 29–32;

Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz



Dobrý den vážení čtenáři. Také máte
dny, kdy nevíte co mlsného si dát do
pusy? Já takové dny mám často. Dnes
vám proto nabídnu něco, co by mohlo
našemu mlsnému jazýčku pomoci. 

KUŘECÍ NUDLIČKY S HOŘČICÍ
Co budete potřebovat: nakrájená, na
nudličky, kuřecí prsa, velkou lžíci
olivového oleje, dva stroužky česne-
ku, kelímek smetany, lžíci hladké
mouky, 2 lžíce plnotučné hořčice,
na špičku nože pálivé papriky, mletý
pepř, sůl. 
Postup – do rozpáleného oleje dejte
na plátky pokrájený česnek a krátce ho
orestujte. Přidejte maso a pokračujte
v opékání. Po 5-7 minutách je osolte,
opepřete, přidejte pálivou papriku a ješ-
tě minutku opékejte. Maso vyjměte. Do
výpeku následně vlijte smetanu s roz-
kvedlanou moukou, přidejte hořčici
a za stálého míchání nechte omáčku
zhoustnout. Maso dejte zpět, krátce po-
 vařte, dle chuti si dosolte či dopepřete.
Podávejte s chlebem nebo rýží. 

KUŘECÍ NUDLIČKY NA MEDU
Co budete potřebovat: na nudličky po-
 krájená kuřecí prsa, sojovou omáč-
ku, lžíci medu, citronovou šťávu, oli-
 vový olej, sůl, mletý pepř, solamyl
(bramborový škrob), mraženou pří-
lohovou zeleninu. 
Postup: nejdříve si připravte marinádu
ze sojové omáčky, citronové šťávy, me-
 du, špetky soli, pepře a lžíce oleje. Do
takto připravené marinády vložte ma-
so, dobře promíchejte a dejte odležet
na chladné místo. Ideální je přes noc.
Následně vše dejte do pánve s rozpá-
leným olejem. Krátce orestujte, popraš-
te solamylem a pokračujte o změknutí
masa. Podávejte s chlebem či vařenou
rýží. Nezapomeňte na přílohovou zele -
ninu. Tu já nejdříve krátce spařím, pře-
liji přes cedník, přidám několik kapek
octa a podávám na talíř jako přílohu. 

ŠPEKOVÉ BRAMBORY
Co budete potřebovat: brambory uva-
řené ve slupce, cibuli, slaninu (uze-
ný špek), sůl, mletý pepř. 
Poznámka – cibulí ani špekem nešet -
řete. 

Postup – do remosky (pekáčku) nejdří-
ve dejte na kostičky nakrájený špek. Až
pustí dost tuku, přidejte na kolečka na-
 krájenou cibuli (kolik brambor, tolik ci-
 bule), nechte krátce péct, občas promí -
chejte. Následně přidejte na kolečka
nakrájené oloupané brambory. Osolte,
opepřete, vše pečlivě promíchejte. Peč-
te do doby, než začnou brambory zlát-
nout. Pozor! Nesmí zůstat na suchu.
Hrozí-li takovéto nebezpečí, přidejte
přiměřeně sádla. Podávejte s kefírem
nebo podmáslím. 

Nesmí také chybět něco sladkého. 

KAKAOVÝ MOUČNÍK Z KEFÍRU
Co budete potřebovat: 35 dkg polo-
hrubé a hladké mouky (1:1), 15 dkg
cukru, 1 kelímek kefíru, 1 vajíčko,

2 dcl oleje, 2 lžičky kakaa, 1 prášek
do pečiva. 
Postup: Všechny suroviny smíchejte,
vypracujte těsto, které nalijete na vy-
mazaný plech. Pečte asi 40 minut při
teplotě 160 °C. Mně vyhovuje rozkláda -
cí teflonová forma. Kdo chce, může si
na moučník ještě vymyslet polevu. 

JOGURTOVÝ KOLÁČ
Co budete potřebovat: Jakékoliv ovoce
dle vaší chuti, velký jogurt (400 g),
polohrubou mouku 40 dkg), cukr
(20 dkg), vajíčka (2 ks), prášek do
pečiva (1ks), drobenku z másla, cuk -
ru a mouky
Postup: všechny suroviny na těsto smí-
 chejte a rozetřete na plech, který musí-
te vymazat. Vhodnější ale je pokrýt ho
pečícím papírem. Na těsto poklaďte vy-
 brané ovoce, posypte drobenkou a při
160 °C pečte asi 20 minut. 

Ke všem jídlům vám přeji dobrou
chuť. Pavel Culek 
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Několik válečných epizod
na závěr

V minulé části našeho seriálu jsme
do putovali do samotného závěru váleč-
ného roku 1866. Dnes se s tématem pru-
s ko-rakouské války rozloučíme drobnými
medailonky a poznámkami o událostech
roku 1866 v některých okolních obcích.
Nebude zbytečně opakováno to, co už
by  lo napsáno dříve, uvedena budou no-
vá fakta, která dokreslí neklidnou atmo-
sfé ru války nám nyní již téměř 151 let
vzdálené.

Kladruby nad Labem, 
Řečany nad Labem, Labětín
Původně se předpokládalo, že na kla-

d rubském zámku bude v blízkosti své Se-
 verní armády ubytován císař František Jo-
 sef I. Proto tu bylo soustředěno mnoho
kočárových i jízdních koní, služebnictvo
a příslušné úřednictvo. Místo příjezdu cí-
 saře však 30. června v 11 hodin dopo-
ledne dorazil z Vídně telegrafický příkaz
k evakuaci hřebčince. Již ve 12 hodin se
vydala část stáda na cestu do míst vzdá-
lených od severních i jižních bojišť. 

Tato evakuace přispěla k věrohodnos-
ti fámy, že Prusové jsou již v Chlumci nad
Cidlinou, a tak mnozí obyvatelé se svým
majetkem prchli za Labe. Zůstal pouze
farář, doktor, lesník, hostinský a několik
mužů. Záhy se lidé začali vracet, brzy
však utíkali znovu. Tato nejistota trvala té-
 měř týden – od 30. června do 5. července.

Pak přišli Prusové, ve stejný den jako
do Přelouče, jen asi o dvě hodiny pozdě ji
(kolem poledne). Byli to husaři – obsa-
di  li most, železniční stanici v Řečanech,
přerušili telegrafní spojení. Aparát telegra -
fu už byl ale tou dobou bezpečně ukryt –
zakopán do země. Jednalo se o jedno
z prvních dosažení železniční dráhy Pra-
 ha-Olomouc, dříve se tak stalo v Týnci
nad Labem a v Přelouči.

Nastalo rekvírování, ubytování vojáků
po 20-50 v jednotlivých domech. Důstoj -
níci se zabydleli v zámku. Mezi nimi se
nacházel další příslušník hohenzollern-
ské ho vládnoucího domu v našem kra-
ji – princ Adalbert Pruský, admirál a ve-
litel pruského loďstva v prusko-dánské
válce roku 1864, nyní účastník bitev u Ná-
 choda, České Skalice a Hradce Králové.
Byl zde zřízen lazaret pro 700 nemocných.

Prusové se zabydleli i v nedalekých
obcích za Labem. V Labětíně bylo konsta -
továno – Prusové se rozeběhli po domech
a žádali jídlo, ale neloupili.

Poslední Prusové – dragouni – dle
vše ho odešli 30. srpna. (O následném ná-
 vratu hřebčince a návštěvě císaře Fran-
tiška Josefa I. se zmiňoval už 9. díl Války
roku 1866.)

Zdechovice
Prusové sem přišli 6. července a byl

sem umístěn sbor jízdy 1. pruské armády.

Týnec nad Labem
Do Týnce před příchodem Prusů za-

vítala divadelní společnost Kullasova na
své kočovné cestě. Českým obecenstvem
byla kritizována úvodní německá hra, by-
 ly žádány hry české. Záhy se však muse-
la společnost k němčině vrátit, a to prá-
vě na přání pruských okupantů. Ti měli
i jisté žánrové požadavky, chtěli hlavně
frašky, chtěli zábavu. Herci se báli neupo-
slechnout. A tak se ze hry Francouzská
selka a český dobrovolník stala německá
veselohra Pruský voják a česká selka, hrá-
 ly se i hry jiné. Dosáhly mezi Prusy popu -
larity, a protože se v Týnci vystřídalo mno-
 ho pruských jednotek, měly mnoho repríz.
Společnost si vydělala slušné peníze. Po
odchodu Prusů odešli z Týnce i herci.
Mno zí Kullasově společnosti nemohli za-
 pomenout, že její výdělek je založen na
svého druhu kolaboraci.

I nad další cestou herců se vznášel
pruský stín. Při cestě do Ledče museli
mnozí šlapat pěšky, neboť se v pováleč-
né mizerii podařilo sehnat jen jeden po-
voz. Za Čáslaví stihla společnost silná
bouřka s krupobitím. V jakési vesnici se
herci uchýlili do hostince. K „jídlu“ byla
pouze kořalka, ostatní dříve zkonzumo-
vali Prusové. Když pak večer ulehli na
rozestlanou slámu, začali je kousat roz-
liční paraziti, kteří zde zůstali po dříve
zde nocujících pruských vojínech. Herci
si raději přelezli na tvrdé lavice a zbytek
noci si krátili vyprávěním anekdot.

Valy u Přelouče, Mělice
Ocitujme text ze III. dílu Pardubicka,

Holicka, Přeloučska: „Prajzská cesta na-
zývá se zde od roku 1866 nejbližší cesta
u převozu Valy-Mělice, kde možno zhléd-
 nout náspy, za kterými dělostřelectvo by-

 lo ukryto. Zde přes pontonový most celé
oddělení dělostřelců a velké oddíly jiné-
ho vojska přejely. Cesta tato jest prastará
a Prusům dobře známa, jak i z pověsti
Mělický poklad z 18. stol. se vyrozumívá.
V pátek 6. července 1866 bylo přede vsí
velmi živo, mezi stany a boudami, přikry-
tými chvojím, bylo plno vojska; někteří
vojáci rozdělávali ohně, jiní vařili neb my-
 li koně u rybníka.“ (O „mělickém pokladu“
bylo psáno v 1. dílu Války roku 1866.)

Chrtníky, Lepějovice
Ocitujme ještě jednou III. díl Pardubic -

ka, Holicka, Přeloučska: „V r. 1866 pruská
stráž vzala zde (v Lepějovicích) chrtnické -
ho Voženílka, když se vracel s prázdnem
z Valů, kam vezl oves ze dvora, do Choltic
a musel s ní jeti až na Moravu a vrátil se
teprve za šest neděl.“ Těžko si představit,
kolik strachu a potíží bylo s tímto nena-
dálým zmizením hospodáře spjato. 

Karel Hovorka dal této epizodě i be-
letristickou podobu. Z Voženílka se v je-
ho próze stal Oženílek. Vypravěč zmize-
ní Oženílka vysvětluje takto: „Složil jsem
oves ve valském dvoře a obrátil se k do-
movu. Prušákům, kteří mne zdržovali,
jsem namluvil, že se mám vrátit do Chol-
 tic ještě pro oves. Chrtnický sedlák Ože-
nílek chtěl se mnou, ale neměl dosud slo-
 ženo z vozu. Já řku, aby nechal vůz (měl
dvorský) se senem stát a zapřáhl do ji-
ného, prázdného, kterých tam bylo dost.
Poslechl a jeli jsme.

Když jsme vyjeli z Valů, klusali proti
nám koňmo od veselského lesa nějací
důstojníci. Oženílek se jich ulekl a pustil
se se silnice stranou k Lepějovicům, aby
Prušákům ujel. Já mu řekl, aby tamtudy
ne jel, ale neposlechl. Pruská stráž ho
u my s livny zadržela a milý Oženílek mu-
 sel s Prušáky jet až na Moravu. Vrátil se
teprve za šest neděl.

Já jsem jel dále po silnici, pozdravil
jsem důstojníky, oni salutovali, ale neza -
stavili mne.“

Choltice, Ledec
I ve vzdálenějších Cholticích byl 3. 7.

slyšet hluk bitevní vřavy od Hradce Krá-
lové. Protože se za Cholticemi nacháze-
jí již první kopce Železných hor, došlo tu
i k pokusu vzdálené bojiště pozorovat.
Stalo se tak Na Marjánce u Ledce, kde
dříve stávala panská rozhledna.
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Prusové do Choltic poprvé přišli 5. čer-
 vence (stejně jako do Přelouče) a v dal-
ších dnech jich přibývalo. Již 6. července
měl choltický zámek vzácnou návštěvu.
Ubytoval se zde Vilém, vévoda meklenbur -

ský, s 8 důstojníky (mezi nimi byl i mladý
Bismarck a Wrangel). V zámecké kapli
by ly slouženy evangelické bohoslužby.
Vrchnost tu nebyla, včas odjela do Vídně.
Na zámku se prý vystřídalo 264 důstoj-
níků a 1389 poddůstojníků s 1680 koň-
mi. Hlavní stráž byla umístěna na faře,
k velitelství byl vybudován telegraf.

I v Cholticích se dle všeho Prusové
chovali slušně, ale i tak byl za pár dní
kraj vyjedený. I zde byli obyvatelé nuce-
ni k služ bě přípřeží, a někteří tak muse-
li opustit svůj domov na několik týdnů.
V Pardubicku, Holicku, Přeloučsku na-
jdeme následující pasáž: „Jako všude
i v Cholticích těšili se Prušáci na posví-
cení (první neděli po 1. září); nechtělo
se jim tenkráte z Čech, jak to vtipně po-
věděno v tehdejší písničce o pruské oku-
 paci, ale zrovna v sobotu před ním opus-
tili poslední nepřátelští vojáci městečko.“
Bylo to 2. září.

Heřmanův Městec
Heřmanův Městec, další obec na ces-

 tě na Moravu, byl také obsazen Prusy.
I zde se jejich vojevůdci a důstojnictvo
usídlili na zámku. Z nich nejvýše posta-
vený pruský princ Bedřich Karel tu strá-
vil 8. července jednu noc. Je také zazna -
menáno, že v době okupace před zámkem
hrávala vojenská kapela.

Heřmanův Městec byl jedním z mno-
 hých míst českých zemí, která po válce
navštívil císař František Josef I. Heřmanův
Městec byl spíš jen krátkou zastávkou na
císařově přesunu z Chrudimi do Čáslavi
na počátku listopadu roku 1866. Byl při-
vítán hrabětem Ferdinandem Bonaventu -
rou Kinským před zámkem, městskou ra-
 dou na náměstí, ale záhy spěchal dál na
západ, přes výběžky Železných hor do ro-
 vinatého Čáslavska.

Martin Štěpánek
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Přesně před rokem jsme zde psali o historii beatové a rocko -
 vé hudby v Přelouči, nyní se zaměříme na dechové a taneční or -
chestry vzniklé v našem městě od konce druhé světové války do
současnosti. Problematiku dějin dechových a tanečních orches-
trů jistě nelze dokonale vystihnout v tak malém rozsahu, který zde
máme k disposici, proto považujme tento článek spíše za infor -
mač ní. Vzhledem k zásadní absenci archivních prame nů pochá -
zí uvedené informace hlavně ze vzpomínek pamětní ků, přesné
datace tudíž nelze mnohdy uvést. Dechové a taneční orchestry
byly a jsou důležité pro společenský život našeho měs ta, a mnohé
z nich mají již poměrně dlouhou historii. Orchestr je obvykle de fi-

 nován jako těleso, ve kterém alespoň na jeden nástroj hraje více
hráčů. V praxi bývá ale termín orchestr a kapela často zaměňován.

V druhé polovině 40. let 20. století ještě krátce existovaly
starší hudební soubory činné při Občanské besedě – zejména
Přeloučská Filharmonie. Ta ukončila svoji činnost v souvislos -
ti se společenskými změnami kolem roku 1950. Někteří mu zi-
kanti ovšem pokračovali v dalších navazujících orchestrech dru-
 hé poloviny 20. století. Například v komorním symfonickém
orchestru, který existoval do počátku 50. let.

Brzy ale nastoupila ke slovu nová generace muzikantů. Ve-
lice zajímavým a významným tělesem byla skautská dechová

I v roce 2016 byla v rámci KICMP vyvíjena muzejní činnost.
Povedlo se především uspořádat celkem dvanáct akcí pro širo -
kou veřejnost – šest historických přednášek, jednu přírodověd -
nou přednáška, tři výstavy a dvě komentované prohlídky. Všech-
 ny tři výstavy navštívilo dohromady 1000 návštěvníků a velkou
účast zaznamenala i procházka za přeloučskými památkami
a prohlídka Občanské záložny. Dvě výstavy byly připraveny ve
spolupráci s Českou hasičskou jednotou – hasičským sborem
Přelouč, Východočeským muzeem v Pardubicích a Regionálním
muzeem v Chrudimi.

Kromě programu pro širokou veřejnost jsme však připravili
akce též pro užší spektrum návštěvníků. Pokračovala spoluprá -
ce se základními a středními školami, správce sbírek opět před-
nášel v Domově U Fontány, a navíc se podařilo navázat kon-
takt s pražskou pobočkou Klubu přátel Pardubicka, respektive
klubem rodáků a přátel města Přelouče, pro který správce sbí-
rek přednášel přímo v Praze, a uspořádal pro něj i prohlídku na-
 šeho města. Všechny zmíněné akce navštívilo téměř 1450 zá-
jemců. Děkujeme za Vaši účast!

Prováděli jsme však, podobně jako v minulých letech, též běž-
 né interní aktivity. Zmiňme se stručně o několika z nich. Úspěšná
byla sbírkotvorná činnost – získali jsme do sbírek zhruba 1760
zajímavých exponátů (rozdělených do čtyř set inventárních čísel),
od fotografií a pohlednic, přes plakáty, mapy, přírodniny, zvuko -
vé nosiče a knihy až po předměty větších rozměr (např. medo -
met). Své dary nám věnovala řada občanů Přelouče a okolí. Díky
nevšední ochotě ing. Jaroslava Flegra ze Spytovic byly též digi ta-
 lizovány některé zajímavé gramofonové desky a magnetofono-
 vé pásky z našich sbírek. Všem dárcům tímto velice děkujeme! 

Specifickou činností, kterou se v letošním roce povedlo za-
hájit, je nahrávání vzpomínek pamětníků na digitální diktafon.
Celkem se správce sbírek sešel s osmnácti pamětníky z Přelou -
če a okolí ve věku 70–96 let, s kterými nahrál mnoho hodin vzpo-
 mínek na Přelouč zejména v dobách jejich mládí.

Nelze opomenout také práci pro badatele. Badatelnu na -
vští vilo 21 badatelů z řad vysokoškolských studentů, odborníků
a místních občanů. Zodpověděli jsme též zhruba 70 badatelských
dotazů. Naše předměty jsme zapůjčili na výstavy či k odborné -
mu zkoumání Městskému muzeu Loreta v Chlumci nad Cidlinou,

Východočeskému muzeu v Pardubicích a Římskokatolické far-
nosti Přelouč. Povedlo se nám několikrát proniknout do médií
(Pardubický deník, MF DNES, Pernštejn, Český rozhlas Pardu-
bice, Český rozhlas Praha) a v souvislosti s květnovou exhuma cí
Casimira Oberfelda jsme poskytli některé historické fotografie
a pohlednice (v digitální podobě) též České televizi či TV Nova.
Ve spolupráci s městem Přelouč se podařilo v červnu dokončit
opravu meteorologického sloupku na Masarykově náměstí (vý-
razně pomohl též pan Bohumil Čejka), tato událost zaujala i TV
Barrandov, která o sloupku natočila reportáž do svého zpravo -
dajství. O sloupek se stará správce muzejních sbírek, a jeho pří-
 stroje jsou udržovány v chodu.

Zvláštní prací byla příprava stolního kalendáře „Zajímavosti
z přeloučských muzejních sbírek“ pro rok 2017. Správce sbírek
se také podílel na přípravě nového profilového DVD „Město Pře-
 louč – historie a současnost“. V neposlední řadě pravidelně pu-
blikoval v Přeloučském Roštu a několik článků vyšlo též ve
Zprávách klubu přátel Pardubicka.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání v roce 2016. 
Matěj Pešta, 

správce muzejních sbírek, KICMP

26 Přeloučský ROŠT

w   Z muzea                                                                                                                        

Muzejní činnost Kulturního a informačního centra 
města Pøelouče v roce 2016

Dechové a taneční orchestry v Pøelouči 
od roku 1945 do současnosti



hudba, která hrála v letech 1947 až 1950. O ní jsme již psali
v květnovém čísle Přeloučské Roštu v roce 2016. Proto zde uve-
deme pouze, že hudbu vedli pánové Bohumil Hotovec a Jin-
dřich Polanský. Svoji hudební dráhu zde zahájil mimo jiné Sta-
nislav Polanský (1935–2003), o kterém se zde ještě několikrát
zmíníme. Byl to velice úspěšný orchestr, který skončil společně
se zákazem skautské organizace. Jeho členové se uplatnili v dal-
 ších tělesech.

Roku 1952 vznikl dechový orchestr při Tesle Přelouč. Zalo-
 žen byl panem Lautnerem, kapelníkem byl později též Jaroslav
Pokorný. Dlouholetým vedoucím orchestru byl Vladimír Kosina.
Pod jeho jménem hraje orchestr dodnes, ačkoliv jsou v jeho čele
již jiní (nejprve to byl Pavel Kmoníček a v současnosti Jiří Mach).
V prvních letech hrálo toto těleso též náročnější skladby (ouver -
tury), a samozřejmě i polky a valčíky. Kromě koncertů účinkoval
a účinkuje tento orchestr též v různých průvodech.

Nelze nezmínit orchestr Lesanka, který byl zaměřením de-
 chový i taneční – zřizoval ho Klub kultury, existoval zřejmě
v 60.–80. letech 20. století, a vedl ho pan Hajn s výraznou pomo -
cí místního učitele hudby Zdeňka Šarma. Stopu zde zanechal
také Stanislav Polanský. Později byli v tomto tělese kapelníky
J. Tomášek a Jiří Srba. V druhé polovině 60. let je pak pod Klubem
kultury uváděn také malý dechový orchestr Polabanka pod ve-
 dením Jaroslava Pokorného. Aby nebylo orchestrů málo, nejmé -
ně od prosince 1966 existoval ještě lidový dechový orchestr
Klubu kultury pod vedením Stanislava Polanského. Oba však
měly zřejmě jen krátkou existenci. Do kategorie krátce hrajících
těles patří též asi šestičlenný Dixie Club (1960–1964) hrající
pod Klubem kultury, kapelníkem byl Václav Heblík.

Abychom měli dechové orchestry kompletní, musíme zmínit
také dětský dechový orchestr při místní Lidové škole umění.
Ten založil roku 1961 Stanislav Polanský. Z ostatních orchestrů
vzhledem k dětskému obsazení poněkud vybočuje, a je činný
samozřejmě dodnes (nyní při Základní umělecké škole pod ve-
dením kapelníka Michala Chmelaře). 

Tradici v Přelouči mají také taneční orchestry. Do roku 1949
sahají počátky jednoho z nich, vznikl při Autoopravárenském
závodu (AOZ). Jeho dlouholetým kapelníkem byl Eduard Pech-
mann. Zřizovatelem byly nejprve Komunální služby města Pře-
louče. Jedním z mladších členů tělesa byl Miroslav Bečička, kte-
 rý orchestr roku 1974 přeměnil v taneční orchestr s novějším
re pertoárem (působící pod Domem pionýrů a mládeže), a pojme -
noval ho Privilegium. Později několikrát změnil zřizovatele (jed -
ním byl dokonce Český rybářský svaz Přelouč) a odehrál množství
různých plesů a podobných událostí. Roku 2011 byl přeměněn
v dosud hrající Béčoband a vede ho Miroslav Bečička mladší.

Roku 1948 či 1951 vznikl také svého času velice úspěšný Ta-
 neční orchestr ing. Jana Březiny (na snímku z 60. let 20. sto-
letí), který byl zřizován Klubem kultury. Nejdříve hrál v menším
obsazení, zhruba od roku 1958 to již byl v podstatě big band.
Celkově jím prošlo 52 muzikantů. Někdy vystupoval i jako tzv.

combo, často s beatovou skupinou, která byla v letech 1964–
1968 také jeho součástí. Hrál často na plesech, například v ho-
telu Grand v Pardubicích. Nejpozději v polovině roku 1968 or -
chestr převzal Stanislav Polanský, který obsazení zredukoval.
V 60. letech s tímto přeloučským tělesem vystupovaly i hvězdy
české populární hudby, např. Milan Chladil, Helena Loubalová,
Karel Hála, Karel Štědrý, Jitka Zelenková, Yvetta Simonová, Eva
Pilarová či Helena Vondráčková. Tento orchestr zanikl v roce
1978.

Literatura a prameny:

KINDL, Václav. Proč miluji toto město? Přeloučský Rošt, 2004,
roč. 14, č. 7–8, s. 23

-mh- 50 let v obřadní síni. Přeloučský Rošt, 2014. roč. 24, č. 9,
s. 9

PEŠTA, Matěj. Přeloučská Filharmonie – sonda do kulturního ži-
 vo ta města Přelouče v první polovině 20. století – 3. část. Zprá-
vy klubu přátel Pardubicka, 2016, roč. 51, č. 7–8, s. 274–277

PEŠTA, Matěj. Z historie dětských dechových orchestrů v Pře-
louči. Přeloučský Rošt, 2016, roč. 26, č. 5, s. 23

Městské muzeum v Přelouči, Kulturní zpravodaje z let 1961–
1986

Vzpomínky pamětníků (Jiří Pleskot, Jiří Dašek, Josef Kvoch, ing. Pa-
 vel Krejčík, Josef Doležal, ing. Václav Moravec)

Mgr. Matěj Pešta, 
správce muzejních sbírek, KICMP

+420 731 697 085, muzeum@ksmp.cz

Správná odpověď na naši lednovou fotohádanku zněla:
„Na fotografii Ladislava Vašáka z roku 1991 vidíme někdej -

ší dům čp. 37 v Hradecké ulici. Byl to jeden z posledních docho -
vaných historických přízemních objektů v této části města. Krát-
 ce po pořízení fotografie byl nahrazen současnou novostavbou.“

Správnou odpověď nám tentokrát poslala pouze jediná sou-
 těžící – paní Ivana Tesařová a redakce Roštu jí tímto srdečně
gratuluje.

Do únorového vydání jsme si pro vás připravili novou foto -
hádanku. Rádi bychom znali odpověď na otázku, jaký most vi-
díte na fotografii a z jakého zhruba období tato fotografie po-
chází. 

Na Vaše správné odpovědi se již tradičně těšíme na známé
adrese rost@mestoprelouc.cz.
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… další výsledky jednotlivých družstev ze zápasů, které
se odehrály během prosince a začátkem ledna.

Muži A:
TJ Sokol Chrudim – BK Přelouč 80 : 59 (47:35)
Body: Konvalina 13, Pacák 10, Zikmunda 10, Bulušek 7, Bla-

žek 6, Richtr 6, Kmošek 4, Truneček 3
BK Přelouč – TJ Sokol Chrudim 61 : 77 (29:36)
Body: Konvalina 22, Zikmunda 13, Pacák 11, Bulušek 7, Kmo-

šek 7, Dašek 1
BK Brandýs n. Labem – BK Přelouč 70 : 82 (32:50)
Body: Pacák 21, Konvalina 21, Blažek 10, Sojka 10, Bulušek 9,

Zikmunda 6, Dašek 3, Šindelář 2
TJ AŠ Mladá Boleslav – BK Přelouč 83 : 48 (39:24)
Body: Bulušek 12, Konvalina 10, Zikmunda 10, Dašek 10, Bla-

žek 3, Kmošek 2, Sojka 1

Muži B:
BK Přelouč – Sokol Nová Paka 76 : 73 (36:38)
Body: Marek 23, Vondráček 18, Kmošek 16, Dašek 7, Machek 7,

Kautský 5
BK Přelouč – TJ Trutnov 85 : 54 (38:32)
Body: Kmošek 27, Marek 25, Vondráček 21, Dašek 9, Kaut-

ský 3
TJ Sokol Chrudim – BK Přelouč 87 : 74 (46:45)
Body: Kmošek 36, Vondráček 20, Kautský 8, Priessnitz T. 6, Šin-

delář 4
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – BK Přelouč 58 : 61 (31:27)
Body: Kmošek 31, Dašek 10, Kautský 9, Haas 8, Šindelář 3

Ženy:
BK Přelouč – Sokol Josefov 69 : 45 (39:20)
Body: Nešetřilová 30, Němečková 14, Sedláčková 14, Doleža-

lová 9, Žáková K. 2
BK Přelouč – Sokol Nová Paka 52 : 60 (29:28)
Body: Nešetřilová 22, Žáková K. 10, Němečková 6, Bogdá-

nyová 6, Doležalová 4, Sedláčková 4
SŠB Pardubice – BK Přelouč 44 : 55 (21:32)
Body: Doležalová 17, Nešetřilová 11, Němečková 11, Bogdá-

nyová 8, Žáková K. 6, Sedláčková 2
TJ Pardubičky – BK Přelouč 63 : 51 (34:25)
Body: Žáková K. 17, Nešetřilová 15, Němečková 15, Doležalo-

vá 2, Bogdányová 1, Sedláčková 1

Kadetky U17:
BK Přelouč – BC Vysočina 50 : 80 (31:39)
Body: Šafránková 16, Hejná A. 15, Žáčková 9, Novotná L. 3,

Petrová M. 2, Petrová A. 2, Nepovímová 2, Novotná K. 1
BK Přelouč – BC Vysočina 35 : 45 (15:33)
Body: Šafránková 18, Novotná L. 6, Štainerová 3, Petrová A. 2,

Žáčková 2, Novotná K. 2, Hejná A. 2
Sokol Vysoké Mýto – BK Přelouč 35 : 72 (23:31)
Body: Šafránková 24, Novotná L. 19, Žáčková 10, Hejná A. 6,

Novotná K. 4, Nepovímová 4, Smejkalová 3, Štainerová 2

Sokol Vysoké Mýto – BK Přelouč 45 : 68 (32:25)
Body: Šafránková 31, Novotná L. 12, Štainerová 6, Nepovímo-

vá 6, Žáčková 5, Hejná A. 4, Smejkalová 2, Novotná K. 2

Žáci U15:
BC Kolín – BK Přelouč 126 : 71 (63:34)
Body: Krejzl 35, Kouba 16, Priessnitz 12, Souček 4, Šindelář 2,

Holman 2
BC Kolín – BK Přelouč 104 : 37 (52:16)
Body: Souček 12, Kouba 11, Krejzl 8, Šindelář 4, Vamberský 2

Pøátelský zápas mezi svátky a něco navíc…
Dne 28.12. jsme spojili příjemné s užitečným – chlapci

sehráli přátelský zápas s ligovými hráči U14 BK Pardubice.
Oboustranně to byl zajímavý a vyrovnaný zápas, většinu
utkání jsme vedli, ale nakonec byl šťastnější domácí tým,
který nás porazil o jeden bodík! Odpoledne jsme zakončili
účastí hráčů i jejich rodičů na extraligovém zápase Bek-
sy Pardubice s Ostravou, kterému předcházelo koncertní
vystoupení.

BK Pardubice – BK Přelouč 71 : 70 (31:32)
Body: Krejzl 33, Zelenka 12, Kouba 10, Priessnitz 7, Šindelář 5,

Hejný 3

Minižáci U11:
Sokol Přelouč – ARDFORS Basket Litomyšl

28 : 43 (9:28)
Body: Barcal 6, Uchytil 5, Kysilka 5, Dobruský 4, Dostál 2, Vá-

lek 2, Novotný 2, Vomlel 1, Semerád 1
Sokol Přelouč – ARDFORS Basket Litomyšl 

60 : 39 (32:20)
Body: Barcal 21, Dobruský 18, Kysilka 11, Uchytil 5, Vomlel 1,

Miláčková 1, Válek 1, Le Quang 1, Novotný 1

Komentáře trenérů k jednotlivým zápasům 
na www.bas ketprelouc.unas.cz

D. Rambousková
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Na kuželnách v České Třebové a v Přelouči se ve dnech 7.
a 8. ledna 2017 bojovalo o tituly Mistrů Pardubického kraje v ku-
 želkách. V Přelouči se v sobotu utkaly seniorky a ženy, z nichž
se nejlépe vedlo Ludmile Johnové z České Třebové, která po vý-
 konu 534 poražené kuželky získala titul mezi ženami. V kate -

gorii seniorek zvítězila výkonem 481 Marie Drábková z par-
dubického oddílu. V neděli se na naší kuželně utkali nejlepší
krajští senioři a titul zásluhou Bedřicha Šišky putoval opět do
Pardubic. S výsledkem 569 tak obhájil loňský titul. Z našich hrá-
 čů se nejlépe vedlo Karlu Langovi, který s výkonem 521 skon-
čil na 6. místě. Jen o 1 kuželku méně porazil Josef Suchomel
a skončil tak sedmý a opět o kuželku za ním na 8. místě byl
Jaroslav Havlas. Příliš se nevedlo Karlu Janovskému, který ob-
sadil 17. místo s výkonem 485 poražených kuželek.

V České Třebové si to rozdaly žákovské a dorostenecké ka-
tegorie a my jsme měli hned 4 želízka v ohni. Mezi žáky získal
Jonáš Novotný stříbrnou medaili za výkon 441, když jej překo -
nal jen Tomáš Skala z Ústí nad Orlicí se 458 body. V dorosten -
kách nás zastupovala Sabina Slámová a za 456 poražených ku-
 želek si na krk pověsila bronzovou medaili. Zlato a titul putoval
s Petrou Stránskou do Pardubic po výkonu 509 poražených ku-
 želek. Naši Sabinu, která je v této kategorii prvním rokem, pře-
hodila ještě Kateřina Pakostová z domácího oddílu s výsled -
kem 489. V nejsledovanější kategorii dorostenců startovali bra tři
Tomáš a David Sukdolákovi. Tomáš, po nejlepším výkonu dne
609 poražených kuželek, zaslouženě získal titul Mistr Pardubic-
 kého kraje a David mu asistoval hned na druhém místě s výko-
 nem 567. Oba bratři se tak probojovali na Mistrovství ČR. Zají-
 mavostí také je, že na kuželně v České Třebové se hrají utkání
1. kuželkářské ligy a průměr ligových hráčů je 594! Všem našim
medailistům gratulujeme a na MČR jim budeme držet pěsti!

Jarním kolem také zahájily soutěže družstev a naše „áčko“
zajíždělo do Hořic k utkání s tamním „béčkem“, které je vedou -
cím družstvem divizní soutěže. Příliš se nám nedařilo a prohrá -
li jsme 4:12 a na poražené kuželky 2642:2815. Naši soupeři se
na nás opravdu vytáhli a jejich číslo je nejlepším v této sezóně
na hořické kuželně. Z našich hráčů získali body jen Pavel Klič-
ka po výsledku 461 a Petr Miláček, který svedl krásný souboj
s nejlepším hráčem domácích a zvítězil 506:495. Výsledky dal-

ších našich hráčů: Karel Janovský 432, Petr Zeman 417, Dušan
Kasa 420 a Karel Lang 406. Potěšující zpráva přišla i z kužel -
ny ve Kdyni, kde družstvo Sadské, které má naší kuželnu ja-
ko domácí stánek, vyhrálo přesvědčivě 7:1 a posunulo se tak
na druhé místo tabulky II. kuželkářské ligy. 

V Přelouči 17. ledna 2017
Karel Janovský
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Mladí kuželkáøi vykradli Českou Tøebovou!

Inzerce



Ať je jeden podnikatel či nikoliv, stane se, že mu někdo dluží.
Říkáme tedy, že je věřitelem a má za někým – dlužníkem – po-
hledávku. Zájmem věřitele zejména je, aby taková pohledávka
zanikla plněním dlužníka. Když však druhá strana neplní tak,
jak má, dostává se do prodlení. Jak ale o pohledávku nepřijít?

Platí dávná zásada pravící, že bdělým náleží práva. Jinými
slo vy řečeno, kdo má pohledávku, musí se o ní starat tak, aby mu
nárok na její plnění nezanikl třeba promlčením. Starostí o po-
hledávku se rozumí zejména její uplatnění u orgánu státní moci,
čímž nejčastěji bude podání žaloby či návrhu na vydání plateb-
 ního rozkazu. Takové podání není těžké sestavit, vzory a návody
jsou dostupné na internetu, což ovšem nezaručuje jejich správ-
nost. V prvé řadě je třeba označit strany sporu a vylíčit rozhodné
skutečnosti – tím se rozumí popsat důvod vzniku pohledávky. Dá-
 le je třeba popsat časový sled událostí tak, aby bylo patrné, že
pohledávka je splatná a dlužník v prodlení. Na konec podání se
zpravidla uvádí takzvaný žalobní petit, tedy návrh žalobce (vě-
řitel) na vydání rozsudku odsuzujícího dlužníka k plnění. Nezbyt -
né je dobře označit soud, který má o věci rozhodnout. Tím bude
nejčastěji soud podle bydliště či sídla žalované strany. 

Přestože se zdá být postup snadný, doporučuje se uskutečnit
alespoň jednu poradu s advokátem, který klienta seznámí s okol-
 nostmi případu, přezkoumá situaci a poradí mu. Stane se, že
mnohdy je pohledávka nedospělá (není po splatnosti) či je do-

konce pouze domnělá. V takových případech bude věřitel u sou-
du neúspěšný a ponese kromě nákladů svých i ty protistrany. 

Další možností, jak naložit se svojí pohledávkou, je její pro-
dej. Stejně tak jako auto, mobilní telefon, nemovitost, tak i po-
hledávku lze prodat, tedy pokud to není vyloučeno smlouvou
s dlužníkem. Cena pohledávky je s výjimkami smluvní a platí, že
o změně věřitele je třeba dlužníka vyrozumět, což je povinností
nabyvatele pohledávky.

O pohledávce lze též sepsat notářský zápis s doložkou přímé
vykonatelnosti. Takovým postupem se předejde soudnímu řízení.
Dlužník v notářském zápise uzná, že dluží věřiteli a zaváže se
mu dluh zaplatit buď zcela či formou splátek. V případě, že dluž -
ník povinnosti ujednané v závazku nedodrží, pak věřitel již ne-
musí svůj nárok uplatňovat žalobou u soudu, ale stačí tento no-
 tářský zápis podat u exekutorského úřadu k vykonání – tedy
k provedení exekuce, což je podstatnou výhodou zejména z dů-
vodu úspory času.

Kromě pohledávky je třeba se také zajímat o samotného dluž -
níka. Totiž v případě, že dlužník se stane insolventním a ocitne se
v insolvenčním rejstříku (veřejně dostupné na www.justice.cz),
nelze proti němu efektivně vést žádné vymáhací procesy, ale
pouze svoji pohledávku přihlásit do právě běžícího insolvenč-
ního řízení. Přihlášku pohledávky lze učinit pouze přes stano-
vený formulář, přičemž platí, že na to věřitel nemá moc času.

Závěrem tedy se sluší doporučit zajímat se o stav svých po-
hledávek a dlužníků a neodkládat termín s jejich uplatněním.

Mgr. Jan Novák, advokát
www.advokatikh.cz/akchvaletice

30 Přeloučský ROŠT

w   Právní poradna                                                                                                     

V minulém článku bylo několik rad, jak předejít nehodě při
jízdě na „zimní“ silnici. Co ale dělat když už nepříjemná situace
nastane? Obvyklým předstupněm nehody je smyk. A to:

1. Smyk přední nápravy (nedotáčivý smyk)

2. Smyk zadní nápravy (přetáčivý smyk)

Ad 1. Příčinou smyku přední nápravy je příliš vysoká nájezdová
rychlost do zatáčky. Vozidlo se zatočenými koly jede dále v pří-
 mém směru ven ze zatáčky. V takovém případě stačí ubrat plyn.
Rozhodně netočíme volantem ještě více ve směru zatáčení, ko-
 la se potřebují tzv. chytnout. Doporučení je vyšlápnout spojku,
i když v řadě situací stačí pouze ubrat plyn, povolit volant tak,
aby se kola opět mohla roztočit, a pak opět začít zatáčet. Ne-
dotáčivý smyk si lze představit jako krátkodobé odlehčení před-
 ní nápravy, a právě ubráním plynu (příp. vyšlápnutím spojky)
se hmotnost vozidla opět rovnoměrně rozloží na obě nápravy
a auto se samo stabilizuje. Právě z toho důvodu je nutné mít ko-
 la zatočená do stejného směru, aby po záběru pneumatik ne-
došlo k druhému extrému, kterým je přetáčivý smyk.

Ad 2. Při přetáčivém smyku, začne v zatáčce předbíhat zadní část
vozu. To může nastat opět v případě příliš rychlého nájezdu do
zatáčky, třeba s ojetými pneumatikami na zadní nápravě. Pro
zvládnutí přetáčivého smyku vyšlápněte spojku a natočte volant
proti pohybu zádě, tzv. kontra. Protipohyb musí být proveden včas
a rychle, protože je nutné smyk podchytit už v samotném zá-
rodku. Jakmile dojde k vychýlení zadní části auta o více než
30°, už nemáme šanci smyk zvládnout. Dbejte však na to, aby -
ste volantem zbrkle netočili na obě strany, nebo abyste případ -
ně při „odchycení“ přetáčivého smyku nedotáčeli kola ještě ví-
ce kontra. V takovém případě se z rozkmitaného auta stane
kyvadlo, které nejsme schopni zastavit.

(zdroj BESIP, CDV)
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

Pohledávka a její uplatnění

Zvládnutí smyku pøední a zadní nápravy
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Bitva u Moháče v roce 1526 byla
sice velkou prohrou i pro České Krá-
lovství, ale kromě smrti panovníka ne-
měla pro ně žádné negativní důsledky.
Pro Maďary však představovala národ-
ní katastrofu – co je pro Čechy Bílá ho-
 ra, to je pro Maďary Moháč. Na 150 let
přestalo Uherské království existovat
a bylo obnoveno jen jako součást Habs-
 burské monarchie. Stalo se hraniční ob-
lastí mezi dvěma velmocemi a rozho-
dovalo se o něm ve Vídni a Istanbulu.
Statisíce Maďarů byly odvlečeny do
otroctví, řada měst a vesnic byla vypá-
lena a zničena. Maďaři žili 150 let pod
tureckou nadvládou. Vojska českého
a uherského krále Ludvíka Jagellonské -
ho byla poražena tureckou armádou. Po
bitvě, v níž český král padl, se otevřely
dveře turecké expanzi do Uher a Habs-
 burkům se uvolnily pozice k obsazení
českého i uherského trůnu. Ne náho-
dou byl rok 1526 vybrán mnoha histo-
riky za předěl středověku a novověku
v českých zemích.

Po smrti Ludvíka Jagellonského, usi-
 loval Ferdinand Habsburský o českou
a uherskou korunu. V Čechách byl zvo-
 len českými stavy králem 23. 10. 1526.
Ferdinandova vláda znamenala v na-
šich dějinách výrazný předěl. Tento
Habsburk byl panovníkem energickým
a systematickým, což se projevilo v je-
ho úsilí, které směřovalo k posílení pa-
 novnické moci. Podporou mu byla ne -
jen vlastní cílevědomost, ale i postavení
jeho bratra Karla V. jako císaře ve Sva-
té říši římské, který ho ustanovil v Říši
svým spoluvladařem. Římským králem
se Ferdinand stal v roce 1531. Tak sou-
 středil do svých rukou moc nad celým
středoevropským prostorem. Habsbur-
kové se stali díky smrti Ludvíka domi-
nantní silou ve střední Evropě, ovšem
hned po Osmanské říši. Za krále čes -
kého byl Ferdinand korunován 24. 2.
1527, ale s uherskou královskou koru-
 nou nastaly potíže, když si na ni činil
nároky i Jan Zápolský, vládnoucí poz-
ději s podporou Turků v Sedmihradsku.

Z roku 1527 je doložen velký požár
v Přelouči, právě v roce kdy byl koru-
nován český král Ferdinand, vyhořela
prakticky celá jeho vnitřní část. Kata-

strofa to byla veliká, jak dokládá his-
torický záznam v Kutné Hoře. Tuto kro  -
nikářskou zprávu potvrzují i přeloučské
prameny. Mnoho domů v Přelouči se
v majetko-právních knihách pardubic -
ké ho panství po roce 1527 a ještě v prů-
 běhu třicátých let, uvádí jako grunty „po -
hořelé“ a po požáru ještě neobnovené.
Během obnovy získávalo město jinou
podobu.

Na šachovnici evropské politické
hry, byl položen „kámen“, který změnil
od roku 1526 její podobu na dlouhá

sta letí. Ferdinand záhy narazil na potí že,
které se jako první projevily v Uhrách,
ve kterých byl zvolen roku 1526 nej-
vyššími představiteli šlechty, ale nižší
šlechta a střední šlechta se přiklonila
k sedmihradskému vévodovi Janu Zá-
polskému. Ten využil podpory Turků
a s jejich pomocí ovládl střed země
a Sedmihradsko. 

Obléhání Vídně
Roku 1529 se dávají vojska turecké

říše znovu na pochod, počet je histori-
ky odhadován na 120 000 až 150 000
vojáků. Navíc se sultán Süleyman mohl
opřít v Uhersku o Zápolského, který usi-
 loval o uherský trůn. O tom, že směřu-
je k Vídni, nebylo pochyb. Sultán však
udělal chybu, turecká vojska postupo-
vala Uhrami a dopouštěla se strašlivých
násilností. Bylo to cílené, šlo o to, vydě -
sit protivníka natolik, aby prohrával dří-
 ve, než zkříží šavle. Špatně vyhodnotil
důsledky svého počínání, od této chví-
le neexistoval žádný křesťanský voják,
který by se mu dobrovolně vzdal. Turec -
ký sultán se tím tažením rozhodl uště -
d řit ránu vzrůstající moci Habsburků
pří mo v sídle Ferdinanda I. ve Vídni.

Použitá literatura:
Dějiny města Přelouče díl I. – Petr Vorel
Dějiny zemí Koruny české díl I. – Petr

Čornej
Dějiny evropské civilizace díl I. – Petr

Čornej, Pavel Bělina

Pokračování v příštím čísle Roštu
Marcela Danihelková
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Konečně jsme se dočkali prvního
jar ního sluníčka, a tak nám začala
9. se zóna. První akcí, kterou jsme ab-
solvovali, byl společný výlet pro členy
a rodinné příslušníky do muzea so-
 cia listických vozidel ve Strnadicích.
19. břez na v 8 hodin jsme se vydali
autobusem autoškoly Peml směrem na
Benešov u Prahy. Po 1,5 hodině jízdy
jsme stanuli na místě a po přijetí ma-
jitelem muzea začala prohlídka s vý-
kladem. Nachází se zde asi 150 vozidel,
která se v bývalé ČSR a ČSSR prodáva -
la do roku 1990. Většina z nich je v pů-
 vodním stavu a i plně pojízdná.

Ze Strnadic vedla další cesta do ne-
 dalekého zámku Konopiště. Zde se na-
 chází soukromá sbírka motocyklů Jawa
(celkem asi 60 kusů). I tato výstava
má své kouzlo. Díky majiteli, který nám
ke každému stroji řekl jeho historii,
jsme se dozvěděli velmi zajímavé infor -
mace. Výlet se všem velice líbil a děku -
ji řidiči p. Jenčkovi za bezpečnou jízdu.

Druhého dubna následovalo testo-
 vání vozidel v Autoservisu Josefa Urba -
na v Živanicích. A pak již přišel vytou -
že ný den 23. dubna, kdy jsme konečně
vyjeli. Trasa vedla do Radovesnic, kde
je veliká sbírka traktorů a motocyklů.

I zde je to „pastva“ pro oko. Po prohlíd -
ce se vydala kolona 60 vozidel směrem
na Chlumec nad Cidlinou. Zde nás če-
 kala kastelánka zámku Karlova Koru na.
Prohlídka splnila naše očekávání, ne-
boť tento zámek je opravdu nádherný.

Celý den jsme zakončili v obci Se-
mín v restauraci Na Haldě. Zde nám
připravili výborné jídlo. A dále vedly na-
 še cesty již k domovům.

Další akce AMV byly již klasické,
květen – Aviatická pouť letiště Pardu-

bice,
červen – Traktoriáda Jankovice, 
srpen – Stadioncup Břehy.

Až přišel poslední víkend v srpnu,
a tím i 9. ročník Rallye Železné hory.
Krásné počasí (až moc), veliká účast
90 posádek a nádherná divácká kuli-
sa. Trať vedla tak jako předešlé ročníky
do Železných hor a měřila 65km.

Tímto bych chtěl zároveň podě-
 kovat všem sponzorům, protože bez
nich by se takováto akce nedala usku-
 tečnit. 

To už se ale nelítostně blížil podzim,
a s ním i poslední vyjížďky. Náš klub měl
naplánován konec sezóny na 24. září.
Opět nás mile překvapilo počasí, a pro-
 to i na tuto vyjížďku přijelo 55 posá-
dek. Z areálu VAK Přelouč vedla cesta
na Březinku. Zde je sbírka vojenské
techniky z dob „našeho vojákování“.
Dále přes Lichnici, Ronov do Žlebů na
zámek. A protože bylo krásně, byla i ve-
 liká návštěvnost. Pěkný den jsme ukon-
 čili v hospůdce Ve Mlýně v Seníku dob-
 rou večeří. 

Poté již přišel opravdový konec se-
zó ny. 14. října kolegové z Pardubic defi-
 nitivně ukončili sezónu 2016 vyjížďkou
po okolí s názvem „Stará Čína“. I této
akce se zúčastnilo několik našich členů.

Pak už přišly na řadu dílny, garáže
a sklepy, kde se technika připravuje na
zimní spánek, nebo se chystají noví
„miláčkové“.

Ještě jednou děkuji všem našim pří-
 z nivcům a sponzorům za přízeň a všem
přejeme mnoho úspěchů a šťast ných
kilometrů v roce 2017.

Havrda Josef
předseda spolku AMV Přelouč
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V současné době pracovníci ČRS, z. s., MO Přelouč vy-
řezávají prohlubně („okna“) v chovných rybnících, kde mají
rybáři zakomorovanou obsádku, tak i v rybářských revírech. 

Hlavním předpokladem pro tuto jistě namáhavou prá-
ci je dostatečná vrstva ledu, alespoň 10 cm a více. 

Hlavním důvodem je nastartování procesu fotosyntésy
(tvorby kyslíku ve vodě) a odvětrání nahromaděných plynů.

K této činnosti přeloučtí rybáři využívají speciální moto -
rovou pilu na led a speciální sekery na dlouhé násadě tzv.
„ledovky“. 

Nejprve pracovníci očistí vytipované místo od sněhu
(po kud je led sněhem pokrytý). Prohlubně se tvoří zpra vidla
v místech převládajícího větru a to z toho důvodu, aby do-
šlo co nejpozději k opětovnému zá mrazu prohlubně. 

Motorovou pilou se řízne otvor na šířku do 1,5 m. Musí
být ale užší než násada speciální sekery, protože
v případě prolomení ledu, překryje pracovník se ke-
rou prohlubeň a je možné se o ni opřít. 

Délka otvoru je přibližně 10 i více metrů. Po odlo-
 mení kry, se musí led nasekat na menší části a včet-
 ně vzniklé tříště důkladně potopit. 

Velmi důležité je vzniklou prohlubeň označit.
V běžném rybníkářském provozu se používají k ozna-
 čení nasekané a poté vytažené kry, alespoň v rozích
prohlubně, nebo lépe po celém obvodu prohlubně.
Je možno využít i větvě náletových dřevin, které se
nacházejí v blízkosti zamrzlé vodní plochy. Další
činností, která je spojená s tvorbou prohlubní, je
obsekávání ledu kolem výpustného zařízení. Samo -
zřejmostí je následné měření fyzikálně-chemických
veličin kvalitním digitálním přístrojem. Naměřené
hod noty se evidují. 

V případě dalších mrazů a sněžení se kontroly
na rybnících provádějí častěji. Pokud se na ledové
ploše vytvoří sněhová pokrývka, musí se sníh od-
hrnout, aby opět mohlo proniknout světlo přes led
do vody. 

Za kolektiv pracovníků ČRS, z.s., MO Přelouč
Ing. Karel Němec - rybářský hospodář
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A-TÝM – ČNHbL
Libor Komůrka:

„Hodnocení vcelku jednoduché, byť nepříliš veselé. Po
třech úvodních zápasech, které jsme vybojovali za tři body,
jsme již naplno do konce podzimu bodovat nedokázali. 

Z jednoduchého důvodu. Přestali jsme dávat branky a to
i ze situací, kdy by snad skórovali i hráči o dvě- tři věkové ka-
 tegorie níž, než je ta naše. Osobně pamatuji v historii dlou-
hé neúspěšné série týmu, ale ty byly vždy spjaté se špatnou
hrou mužstva, což se v současnosti nedá říci. Vždycky však
platí, že vše dobré či zlé nemá jen jednu příčinu. Dnešní ho-
 kejbal je o celkovém přístupu hráčů, kteří tým tvoří. Nesta-
čí jen trénovat a hrát, chce to pro celkový úspěch přidat
i něco navíc. Třeba drobnosti, které nám nemusí připadat
na první pohled jako dů ležité. Takže pevně věřím, že to v so-
 bě náš tým přes zimu najde a pokusí se zachránit zatím do-
 cela spackanou část sezóny. Je to jen na nás, nikdo jiný nám
v tom pomáhat nebude ... spíše naopak.“

B-TÝM – 2. NHbL VÝCHOD
Libor Komůrka:

„Známka hodnocení za tři. Z několika důvodů. Jsme v po-
 lovině tabulky, jako známka tři mezi jedna až pět. Zvládli
jsme všechna utkání se soupeři, kteří jsou v tabulce pod ná-
 mi. Na druhou stranu z horní části tabulky jsme stačili držet
krok jen v utkání s Deltou a doma s Chrudimí. Těší mě vel-
ký zájem hráčů při scházení se na zápasy, nebylo výjimkou,
že nás bylo i dvacet. 

S tréninky je to podstatně horší a právě tréninkový defi-
 cit je pak v utkáních s lepšími celky strašně znát. Přišli k nám
letos noví lidé, zapojili jsme ještě loni tři starší žáky, tak jsem
očekával, že zaútočíme na horní část tabulky. Ale bohužel,
díky slabé účasti na trénincích sestavu hledáme až při zá-
pase, což je se silnými soupeři citelně znát. Každopádně klu-
 ci v zápasech hrají s nasazením, to beru jako pozitivum. Po-
 kud na jaře zvládneme první dva důležité zápasy, měli bychom
si ze šestého místa počkat na svého soupeře v play-off. 

A v play-off se uvidí. Podzim hodnotím dobře ... a dob-
ře, to je za tři...“

STARŠÍ ŽÁCI – MČR VÝCHOD
Martin Šmíd:

„I přesto, že jsme v podzimní části nedokázali bodovat,
hodnotíme podzimní část sezony kladně. A to z několika dů-
 vodů. Tréninková morálka a docházka týmu byla opravdu
více než dobrá. Před a v průběhu sezony nám přibyly dal-
ší dvě hráčky, takže jsme až na dvě výjimky hráli všechny zá-
 pasy téměř v plné sestavě. A stále máme v týmu 3/4 hráčů
(hráček) ve věku mlad ších žáků! Což je jen dobře pro bu-
doucnost kategorie SŽ. Některé zápasy jsme i přes prohry
odehráli na dobré úrovni, někde jsme zklamali sami sebe

a někde jsme na favorizované soupeře prostě neměli. Nic
z toho nás však neodrazuje v další práci. Tento tým ve vět-
šině zápasů zdobila bojovnost, což je jen a jen dobře. Ne-
vzdávat se za žádného stavu a užívat si hru jako takovou.
Někteří jedinci podávali slušné výkony stabilně, někdo ob-
čas jako na houpačce, ale bojují opravdu všichni a zaslouží
za podzimní část pochvalu. Také chci pochválit a poděko-
vat našim posilám z Jihlavy, které nás jezdí pravidelně po-
sílit. Na zimní přípravu máme pro tým malé překvapení. Tak
uvidíme, co to s partou udělá do jarních bojů.“ 

MIKROPŘÍPRAVKA A MINIPŘÍPRAVKA
Tomáš Hájek:

„Uplynulou polovinu sezóny našich nejmenších můžeme
ohodnotit určitě kladně. Přestože prakticky všechny naše dě-
 ti patří do kategorie mikropřípravky, přihlásili jsme v rámci
růstu našich malých Jestřábů i kategorii minipřípravky, kde
hrajeme proti fyzicky i herně vyspělejším soupeřům. Z větši-
 ny utkání sice odejdeme poraženi, nicméně neprohráli jsme
úplně všechno a užíváme si každý zápas a každý gól. Cel-
kové výsledky a konečné pořadí v turnajích nás zatím nijak
zvlášť nezajímá. Hrajeme pro radost. Cílem pro další část se-
 zóny je nejen účast v obou kategoriích, ale především roz-
šíření hráčského kádru.“

ROŠTÌNKY
Filip Oliva:

„S odstupem nemohu říct, že by to byla sezona nepove -
dená. Vcelku rychle jsme postoupili do elitní skupiny Vý-
chodočeského přeboru a v ní se etablovali takovým stylem,
že jsme se ve všech turnajích vyhnuli barážovým starostem
a doma si dokonce zahráli o třetí místo, byť neúspěšně. Mů-
 že nás navíc těšit, že porážky s týmy nad námi jsou až na
výjimky těsné.

Věřím, že stále máme potenciál a že tenhle tým se ještě
může zlepšovat. Je však třeba zvládnout zimní dřinu a pře -
devším zocelit psychiku. Všem hráčkám bych touto cestou
chtěl za od vedenou sezonu poděkovat.“ 

- fáda -
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HODNOCENÍ TÝMŮ HC JESTŘÁBI V PODZIMNÍ ČÁSTI 2016

POZVÁNKA
V sobotu 25. 2. 2017 se na našem stadionu odehraje pří-
pravný turnaj. Začátek v 9.00 hodin.

ÚČASTNÍCI:
ČR U14 chlapci
ČR ženy – připravující se na červnové MS v Pardubicích
ČR U18 juniorky
Výběr U15 kraj Pce chlapci 
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