


Na 61 schůzi Rady města Přelou -
če dne 14. 11. 2016 projednali radní
mimo jiné návrh na změnu způsobu svo-
 zu plastů, směsného komunálního odpa -
du a bioodpadu od roku 2017. S ohledem
na zákonem stanovený termín zákazu
ukládání směsného komunálního odpa -
du na skládky, je třeba přijmout a reali zo-
 vat konkrétní opatření, která sníží množ-
 ství skládkovaných odpadů a naopak
zvýší objem recyklovaného odpadu. Jed-
 ná se o návrh těchto konkrétních změn –
zavedení svozu plastu přímo do domu –
rozšíření o svoz plastů od rodinných do-
 mů, kde bude na základě zájmu občanů
na jedno číslo popisné zapůjčena žlutá
plastová nádoba a 1x za měsíc sváže -
na dle harmonogramu. Dále o omezení
svozu směsného komunálního odpadu
od rodinných domů v době svozu bio-
odpadu (tedy v době od 14. do 47. týd-
ne) na čtrnáctidenní frekvenci. Celoroč -
ní svoz SKO od bytových domů a svoz
bioodpadu pomocí hnědých nádob od
14. do 47. týdne by měl být zachován
v týdenním režimu jako dosud. 

Dále rada města schválila dodatek
č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné za-
 kázky „Regenerace panelového sídliště
Přelouč – I. Etapa“ s firmou COLAS CZ, a.s.
Praha s posunutím termínu ukončení
rea lizace na 31. 12. 2016 a navýšením
ceny o 421.256 Kč bez DPH. Předmě-
tem plnění veřejné zakázky v rámci to-

hoto zadávacího řízení je rekonstrukce
chodníků, parkovacích stání veřejného
osvětlení, popelnicových boxů a prove-
de ní vegetačních úprav v ul. Studentské
a propojovacích chodnících s ul. Školní
v Přelouči. Prodloužení termínu dokon-
čení díla je z důvodu na straně výrobce
svítidel VO – výluka ve výrobě. Důvodem
navýšení ceny jsou vícepráce, jejichž po-
 třeba vyplynula v průběhu realizace.

Radní rovněž vzali na vědomí zprá-
vu Řídící a monitorovací komise pro rea -
lizaci strategického plánu města Přelouč
ze dne 1. 11. 2016. Komise v ní mimo ji-
 né informuje o stavu realizace projektů
cyklostezek Přelouč-Lhota a Polabská
cyklostezka – Pardubice – Týnec nad La-
 bem a Městského parku.

Cyklostezka Přelouč – Lhota: vy-
kupují se pozemky od soukromých vlast-
 níků. Nyní vázne výkup spoluvlastnických
podílů na pozemcích vlastníka – němec -
kého státního občana, který v letošním
roce zemřel v SRN bez známých dědiců.
Město plánuje s pomocí externích advo -
kátů, s nimiž má smlouvu na právní služ-
 by, vstoupit v jednání s notářem v SRN,
který pozůstalost tohoto vlastníka pozem -
ků vyřizuje a jedná o možném odkupu
pozemků. 

Polabská cyklostezka – Pardubi-
ce – Týnec nad Labem: cyklostezka v plá-
 nované délce 35 km se bude budovat po
etapách za pomoci prostředků z národ -

ních i evropských dotací. Finanční podpo -
ru na výkup pozemků přislíbil též Par du-
 bický kraj. Realizátorem akce je svazek
obcí Pardubická labská, výkonnou ředi -
telkou spolku je starostka města Přelouč
Bc. Irena Burešová. Jednání spolku pro-
 bí hají v Přelouči, nejbližší schůzka bude
pravděpodobně v prosinci 2016. 90 %
cyklostezky bude vedeno přes pozemky
ve vlastnictví Povodí Labe, s. p. Určité
problémy s výkupem pozemků pro cyk -
lo stezku se dají očekávat v Přelouči, kde
3–4 soukromí vlastníci prodej svých po  -
zemků pro cyklostezku kategoricky od-
mítají. 

Městský park – zastupitelstvo měs-
 ta schválilo studii proveditelnosti, projekt
prošel komisemi. Regionální rozvojová
agentura (RRA) Pardubického kraje na -
šla pro město projektanta, který nyní zpra-
 covává cenovou nabídku. Projektan ta
bude řídit přímo RRA, protože je nutné,
aby projekt vyhověl dotačním podmín-
kám. V rámci obnovy městského parku
se lze ucházet o dotaci na obnovu zele-
 ně, dále dotaci na rekultivaci Švarcavy
a vybudování vodního prvku. Z vlast-
ních zdrojů města by pak byly financo-
vány herní prvky a hřiště. K úspěšné
rea lizaci projektu bude nutné mít i den-
 drologický průzkum a vyjádření Agentu-
 ry ochrany přírody a krajiny ČR. Samot -
né přetrubnění Švarcavy má v plánu
VaK Pardubice a.s. v roce 2017. 

Řídící a monitorovací komise pro rea -
lizaci strategického plánu města Přelouč
1. 11. 2016
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RADA MÌSTA PŘELOUČE

V souvislosti s blížícím se kon-
cem roku přinášíme občanům na-
šeho města informaci týkající se
omezení provozní doby sběrného
 dvora o vánočních svátcích. 

Sběrný dvůr bude v sobotu 24.
a v pondělí 26. prosince uzavře -
ný. V sobotu 31. prosince bude
otevřený v normální provozní do-
bě, tedy od 8 do 12 hodin. 

Děkujeme občanům 
za pochopení.

Sběrný dvùr 
o Vánocích



Úvod
MHD v Přelouči je v provozu již té-

měř 7 let od prosince 2009. Za tu dobu
se stala pevnou součástí života pro mno-
 ho lidí z města i okolí a navíc je jasné,
že se jedná o jeden z nejefektivnějších
městských dopravních systémů ze všech
menších měst v ČR. 

Toto platí, jak z hlediska dotačních
nákladů pro zajištění celodenní a celotý -
denní dopravní obsluhy města, tak z hle-
 diska využívanosti cestujícími v pomě-
ru k velikosti Přelouče i k vynakládaným
dotacím. 

MHD Přelouč využije několik set ces-
 tujících denně. V zimě je to v pracovních
dnech i přes 600 lidí. V létě a zvláště
o prázd ninách pak samozřejmě méně.

Historie
MHD Přelouč byla navržena, vypro -

jektována a zavedena v roce 2009. Byla
to první opravdová MHD, kterou si orga-
 nizuje, dotuje i schvaluje přímo město Pře-
 louč a jeho městský úřad.

Mnozí Přeloučáci ví, že v minulosti
jezdil od vlaků anebo k Tesle několikrát
denně autobus. Toto však nebyla oprav-
dová MHD. Jednalo se o meziměstskou
linku Přelouč–Kozašice, která byla doto-
 vána okresním úřadem a jejíž některé
spoje byly vedeny jen po Přelouči. Spoje
však nebyly pravidelné, jezdily zpravid-
la od vlaků a jen omezeně k nim. Proto
byly méně a méně vytížené a postupně
tak byly omezovány, až zanikla celá ta-
to doprava.

První reálný návrh na zavedení sku-
tečné MHD Přelouč, který se dostal na za-
 stupitelstvo města, jsem před cca 8 lety
přinesl paní starostce Burešové (ODS).
Tuto studii MHD Přelouč jsem zpracoval
jako dárek pro město a jeho vedení, kte-
 rému jsem už tehdy věřil. (Jsem rád, že
vedení města dlouhodobě vyjadřují pod-
 poru i občané a základ týmu vedení se tak
nemusel za celé roky zásadněji měnit.)

Protože předaná studie se městu
zalíbila, byly dopracovány různé detaily
a bylo uskutečněno otevřené a férové vý-
 běrové řízení na dopravce, které vyhrála
firma Veolia VČ.

MHD pak začala dle požadavků měs-
 ta jezdit (jedním novým malokapacit ním
autobusem) v prosinci 2009 jezdit a s men-
 šími změnami je v provozu již 7 let. 

Současnost
Spoje městské dopravy jezdí po měs-

 tě 7 dní v týdnu a jako doplněk k pří-
 městským spojům zajíždí i do místních
částí. MHD obsluhuje: Lohenice, Mělice,
Klenovku a Štěpánov (řazeno podle vy-
užívanosti sestupně). 

Od zavedení MHD jezdí základní inter -
val spojů po jedné stejné trase a to z prů  -
myslové zóny kolem nádraží a poliklini -
ky na sídliště 17. listopadu a dále kolem
MŠ a ZŠ Kladenská na zastávku Pardu -
bic ká-CENTRUM a odtud dále přes něko -
lik zastávek do Lipin.

V pracovní den je základním inter -
va lem po městě přesně hodinový takt
spo  jů a o víkendu je provoz každou
dvou ho dinu. V hlavních přepravních ča-
 sech je zmíněný základní interval dále
zahuštěn. 

Doplňkem k základnímu taktu linky
jsou ve špičce další vložené spoje, které
jedou ze železniční stanice přes sídliště
(po stejné trase se zbytkem linky) také
na zastávku Pardubická-CENTRUM, od-
kud ale pokračují do staré části města na
Masarykovo a Perštýnské náměstí a dále
na železniční stanici.

Změny
Od zavedení provozu dochází jen k díl-

 čím změnám, základní podoba MHD je
zachovávána a dá se odhadnout, že i pro-
 to počet cestujících postupně dlouhodo -
bě roste.

Nutné je ale MHD přizpůsobovat
změ nám, kterými jsou například rozvoj
průmyslové zóny a především změny na-
 vazujících vlakových spojů. Přibližně po  -
lovina cestujících MHD totiž jezdí měst-
skou dopravou k vlakům nebo od nich.

Níže jsou naznačeny 
významnější změny:
A) V drážní dopravě dojde od 11. 12. 2016

ke změnám jízdních řádů navazujících
vlaků. Návaznost MHD musí být oka-
 mžitá, jinak ji většina cestujících ne-
bude využívat. Dojde tak:
1. k minutovým časovým posunům

základního taktu MHD i čekacích
dob na vlaky,

2. k opoždění prvního ranního spoje
o 19 minut tak, aby vytvářel přípoj
k novému vlaku s odjezdem v 5:03
do Pardubic.

B) K tomu návrh nového jízdního řádu
zohledňuje také rostoucí význam prů-
 myslové zóny, která není již celá ob-
sloužena pouze zastávkou Jaselská,
ale rovněž je navrženo navýšení ob-
sluhy zastávek Chrudimská a Pardu -
bická na jihovýchodním konci města.
1. Je dále navrženo prodloužení dvou

ranních spojů na zastávky Pardu-
bická a Chrudimská, kam v nové
časové poloze nabídne spojení pro
ranní cestující do zaměstnání.

2. Spoje ve 14,46 budou prodlouženy
ze zastávky Jaselská až na zastáv -
ku Chrudimská a zpět. To umož ní
odvoz zájemcům z cca 130 zaměst -
nanců společnosti SVOS Přelouč
a zaměstnancům v dalších podni-
 cích končícím v cca 14:30.

Budoucnost
Jakým způsobem se bude dále dotvá -

řet a rozvíjet MHD Přelouč záleží nejen
na vedení města a městském úřadě. Měs-
 to od počátku projektu velmi citlivě zva-
 žovalo podněty a připomínky občanů
města. Ne všem bylo samozřejmě mož-
né vyhovět, přesto je ale jistě vaší mož-
ností návrh na další rozvoj nebo úpravy
MHD zaslat.

Stále je zatím počítáno s velmi lidovým
jednotným jízdným po celém městě ve vý-
 ši 5 Kč za jízdu i s integrací MHD v sy-
stému IREDO. Do budoucna je možné za-
 vedení další – okružní linky 2, která by
lépe obsloužila (v trase současných okruž-
 ních posilových spojů) náměstí a centrum
města. Vše je samozřejmě vě cí využíva-
nosti MHD i prostředků na její další rozvoj,
které Přelouč musí někde ušetřit, protože
se vždy snažila hospoda řit bez dluhů.

Ing. Pavel Matouš – 
dopravní technolog 
a autor projektu MHD
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MHD Pøelouč v prosinci oslaví 7 let

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany města, že 30. 12. 2016 bude Městský úřad 
v Přelouči pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.    



Praha, 14. listopadu 2016 – Národní potravinová sbírka
2016 přinesla potřebným rekordní hodnotu vysbíraného
zboží. Lidé v rámci celé České republiky darovali 312 tun,
což je o 76 tun více než loni. Nejvíc odevzdali dárci v Pra-
 ze, kde mezi nejčastější položky patřily mouka, krupice,
kaše, těstoviny a nápoje. Zapojení výrobci a organizace mi-
 mo obchodních řetězců vybraly a přispěly do celkového roz-
 počtu 30 tunami. 

Z celkového odevzdaného množství potravin by se dalo vy-
 robit zhruba 768 000 porcí jídla, které by nasytilo všechny oby-
 vatele Brna, Ostravy a Liberce. Nejvíce potravin se v sobotu
vy bralo v Praze, a to více než 71 tun. Dále následoval kraj Ji-
homoravský s necelými 35 tunami a kraj Moravskoslezský,
kde se vybralo téměř 26 tun. Meziroční zlepšení o 50 % zazna -
menal Pardubický kraj, naopak jako jediná si pohoršila Vy-
sočina. 

Ze všech zapojených obchodů Albert, BILLA, Globus, Kauf-
 land, Lidl, Makro, Penny Market, Tesco a drogerií dm markt
a ROSSMANN se nejvíce trvanlivých potravin vybralo v Tescu
Novém Smíchově. Lidé zde odevzdali rekordních 7,5 tun po-
travin. Následovalo Tesco ve Vršovicích a Globus na Praze 5.

Mimo Prahu bylo nejúspěšnější Brno, kterému vévodil ře-
tězec Globus s 3,7 tunami. 

„Všechny potraviny, které jsme v rámci Národní potravino-
 vé sbírky vysbírali, jsou již roztříděny a většina z nich už do-
 putovala k neziskovým organizacím daného regionu, které je
budou následně distribuovat svým klientům,“ říká Pavlína Ka-
 lousová z pořádající organizace Byznys pro společnost. 

Letos se poprvé vybíralo i nepotravinové zboží, jehož cel-
ková hmotnost dosáhla na 4,6 tun v průměrné celkové hod-
notě 640 000 Kč.

Národní potravinová sbírka je organizována platformou
Byz nys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potra -
vinových bank a Armádou spásy. Na realizaci sbírky se podílí
řada neziskových organizací (např. jednotlivé pobočky Armá -
dy spásy a Charity, azylové domy apod.). Vybrané potraviny bu-
 dou poskytnuté klientům participujících neziskových organiza -
cí. Více na www.potravinypomahaji.cz. 

Záštita: ministr zemědělství 
Ing. Marian Jurečka

Strategičtí partneři: Albert, BILLA, dm drogerie markt,
Glo bus, Kaufland, Lidl, Makro,
Penny, ROSS MANN, Tesco Stores

Partneři: Ipsos, Loosers, Raben, Sodexo,
Thimm Packaging, Unilever 

Hlavní mediální partner: Český rozhlas
Mediální partner: Deník

Kontakt pro média: 
Ladislav Lojka
e-mail: lojka@byznysprospolecnost.cz
tel.: +(420) 737 282 620

Byznys pro společnost, V Tůních 11, 120 00 Praha 2
www.byznysprospolecnost.cz, info@byznysprospolecnost.cz, tel.: 240 201 195
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Národní potravinová sbírka vysbírala 312 tun zboží,
nejštědøejší opět Praha a Jihomoravský kraj

Tisková zpráva

Inzerce



Kiekert je největší firmou nejen v Pře-
 louči, ale i v celém regionu, a tak samo -
zřejmě svým provozem ovlivňuje život
přeloučských obyvatel. Rádi bychom vás
seznámili s aktivitami, které firma dělá
pro to, aby dopady její činosti byly po-
kud možno pouze pozitivní. 

Velkou oblastí, kam Kiekert dlouho -
době soustředí svou pozornost, je ochra-
 na životního prostředí. Pro provoz mnoha
strojů na výrobních linkách je zapotřebí
stlačený vzduch, který vyrábíme v kom-
presorových stanicích. Při tomto procesu
vzniká odpadní teplo. Již při výstavbě no-
 vé haly jsme přemýšleli, jak tuto energii
využít. Nakonec jsme přišli s konceptem
propojit výrobní halu potrubím s kance lář-
 skou budovou, který se nám velice osvěd-
 čil. Během loňské topné sezóny jsme ani
jednou nemuseli přepínat systémy vytá-
 pění a ve všech kancelářích jsme topili
pouze tímto odpadním teplem.

Začátkem příštího roku budeme rea -
lizovat další projekt v oblasti vytápění.
Teplo z výrobních hal budeme přivádět
také do skladu, čímž nahradíme stáva-
jící vytápěcí systémy.

Také v oblasti logistiky došlo k výraz -
ným změnám. První z nich byl přechod
z dieslových vysokozdvižných vozíků na
vozíky, které využívají CNG a neznečiš-
ťují životní prostředí. V rámci tohoto pře-
 chodu jsme dokonce postavili vlastní
čerpací stanici na CNG. 

Druhou změnou, kterou pocítí všich-
 ni obyvatelé Přelouče a okolí, je změna
balení vstupních dílů. Jak Kiekert kaž-
dým rokem roste a zvyšuje svoji produk -
ci, potřebuje stále více materiálů pro vý-
 robu. Aby nedošlo k nárůstu kamionové
dopravy, začali jsme používat nové sklá-
 dací přepravní boxy, do kterých se vejde

podle typu dílu až o 50 % víc komponen -
tů. Navíc se po spotřebování materiálu
celý box složí a nezabírá tolik místa při
přepravě zpět k dodavateli. Tím jsme
docílili dalšího snížení počtu kamionů.

Kiekert dlouhá léta nakupuje „zele-
nou energii“, tedy energii, kde je garan -
tovaná výroba z obnovitelných zdrojů ne-
 zatěžujících životní prostředí. Abychom
této energie spotřebovávali co nejméně,
zahájili jsme v uplynulých dnech projekt
výměny klasických svítidel za LED osvět-
 lení včetně inteligentního ovládání. Dí-
ky tomu svítíme opravdu pouze tam, kde
je to potřeba po dobu nezbytně nutnou.
Do této výměny investujeme několik mi-
 liónů korun. Výsledkem má být nejen vý-
 razně nižší spotřeba elektrické energie,
ale i lepší pracovní prostředí pro naše za-
 městnance.

Jako firma cítíme také zodpovědnost
ke společnosti, především v našem nej-
bližším okolí. Pravidelně proto podporu-
 jeme charitativní projekty, místní spol-
ky, školy, sportovní kluby a samozřejmě
naše zaměstnance a jejich vlastní ak-
tivity. 

V letošním roce jsme zahájili nový
projekt pro zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením, se kterým slavíme
prv ní úspěchy v podobě nástupu nových
kolegů do výroby a údržby. Jsme rádi, že
jsme mohli pomoci Středisku rané péče
darem 100 000 Kč na vybudování bez-

bariérové kuchyňky. Uspořádali jsme ta-
 ké Den proti rakovině a sbírali potravi-
ny v rámci Národní potravinové sbírky.
Tradičně jsme se podíleli například na
udílení Cen Františka Filipovského za
da bing, Pardubickém vinařském půlma -
ratonu a dlouhodobě spolupracujeme
s basketbalovým klubem BK Pardubi-
ce. Zřejmě největší akcí roku 2016 byla
účast Kiekertu v Olympijském parku Par-
 dubice, kde týmy našich dobrovolníků po
dobu více jak dvou týdnů přibližovali
návštěvníkům naše nejnovější techno-
logie v zamykacích systémech pro auto-
 mobily. 

Do konce roku nás ještě čekají Vá-
noční dílničky pro naše zaměstnance
a jejich děti a také charitativní sbírka
pro děti z dětských domovů. Už nyní se
ale začínáme těšit na příští rok, na kte-
rý máme spoustu nových plánů.
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Kiekert – zodpovědná firma

Kiekert je největším světovým výrobcem zamykacích systémů pro automobily. 
Mezi naše zákazníky patří všechny velké i malé evropské automobilky.
V Přelouči vyrábíme 185 000 zamykacích systémů denně.
Zaměstnáváme téměř 2600 zaměstnanců.

KIEKERT-CS, s.r.o.  Jaselská 593, 535 01 Přelouč  www.kiekert.com



Vážení čtenáři,
před pár dny jsem se setkal s dotazem, jak je to vlastně s tě-
mi zimními pneumatikami. Musím je mít, nebo nemusím?

Zákon č. 361/2000 Sb. hovoří takto:

§ 40a

Provoz vozidel v zimním období
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva
sněhu, led nebo námraza, nebo

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpo-
kládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy
může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo ná -
mraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě
v provozu na pozemních komunikacích pou -
ze za podmínky použití zimních pneuma-
tik18a), a to u motorových vozidel s maxi-
mální přípustnou hmotností nepřevyšující
3500 kg na všech kolech a u motorových
vozidel s maximální přípustnou hmotností
převyšující 3500 kg na všech kolech hna-
cích náprav s trvalým přenosem hnací síly.
Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít
hloubku dezénu hlavních dezénových drá-
žek nebo zářezů nejméně 4 mm a u moto -
ro vých vozidel o maximální přípustné hmot-
 nosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneu-
 matiku použitou v případě nouzového dojetí18a).

Tak že, pokud venku bude jako dnes, když píši tento člá-
nek (sluněčno, suchá vozovka) zimní pneumatiky mít ne-
musíte, ale to se týká jen svátečních jezdců, kterým je jedno
kdy si zajedou pro týdenní nákup apod. Vy ostatní, co musí-
te vyjíždět třeba každé ráno do práce, věřím, že zimní pneu-
matiky už máte. 

Přeji vám co nejvíce kilometrů bez nehody ☺

Výběr „akcí“ MP Pøelouč
Lovci Pokémonů

Strážníci přijali oznámení o podezřelých mladících, kteří
se pohybovali na dětském hřišti a prý se bavili o tom, že na -
šli telefon. Hlídka provedla kontrolu mladíků a zjistila, že pou -
ze chytali Pokémony. Telefon byl jednoho z nich.

Volání o pomoc
Strážníci byli přivoláni k bytu na místní sídliště, kde sou-

sedé zaslechli volání o pomoc. Jelikož se na místo do stavil ro-
dinný příslušník ženy, která o pomoc volala, nebylo potřeba

použít násilí k otevření bytu. Ukázalo se, že volají cí žena upa -
dla a nemohla vstát. Záchranná služba ženu oše třila.

Pes Tulák
Strážníci společně s hlídkou policie se pokusili odchytit

Bernského salašnického psa, který se toulal po městě. Bohu -
žel se odchyt nepovedl. Pes k sobě nenechal nikoho přiblí-
žit. Psa si nakonec odchytil majitel, kterému utekl až ze Sta-
rého Máteřova. Zřejmě pes turista ☺

Cizinec
Hlídka MP přijala oznámení o muži, který spí na silnici

u vlakového nádraží. Strážníci muže probudili, a jelikož u se-
 be neměl žádné doklady, byl předveden na policii. Muž ne-
chtěl strážníky dobrovolně následovat a kladl odpor, proto
mu byla nasazena služební pouta. Po ověření totožnosti, byl
propuštěn.

Muž s 2,76 promile
MP Přelouč přijala telefonické oznámení o mu-

 ži ležícím na chodníku. Službu konající dozorčí vy-
 slal na určené místo hlídku. Ti zde nalezli podna -
pilého muže, který si ztěžoval na bolest hlavy,
hrudi a tvrdil, že se léčí na srdce, proto strážníci
přivolali záchrannou službu. Ti muže vyšetřili a ná-
 sledně odvezli do nemocnice.

Podnapilý chodec 
Nejdříve byl hlídkou vyzván, aby opustil silni-

 ci, jelikož by ho mohlo porazit auto a následně
byl nalezen spící na chodníku u nedalekého do-

mu. Když ho strážníci probudili, začal být tento muž ještě
agresivní. Proto byl záchrannou službou odvezen na protial-
koholní záchytnou stanici, aby zde vychladl.

Rozbitá zeď u hřbitova 
V pátek dne 4. 11. 2016 neznámý pachatel poškodil zeď

u vchodu do hřbitova. Po viníkovi pátrá Policie ČR. Prosíme,
pomozte, hledáme svědky a žádáme o poskytnutí infor-
 mací. 

Volejte na linku OO PČR Přelouč: 974 566 781, nebo 158.
Popřípadě na linku MP Přelouč 466959660.

Ještě pøipomínám telefonní čísla 
na Městskou policii Pøelouč:

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

le žitosti, které se musí řešit okamžitě

za městskou policii 
Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč
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NAUČNÁ LITERATURA
Vojenství, druhá světová válka
ŠMEJKAL, Pavel 
Anthropoid. 
Praha: Academia, 2016.

Psychologie
SPITZER, Manfred, 1958- 
Kybernemoc!: jak nám digitalizovaný ži-
vot ničí zdraví. 
Brno: Host, 2016.

Přírodní vědy
TEGMARK, Max
Matematický vesmír. 
Praha: Dokořán, 2016.

Cestopisy
POLTIKOVIČ, Viliam, 1958- 
Touha po absolutnu: svatí muži Indie. 
V Brně: Jota, 2016.

Životopisy
KOSATÍK, Pavel 
Věra Čáslavská: život na Olympu. 
Praha: Mladá fronta, 2016.
KORANDOVÁ, Marie 
Sága rodiny Škodů. 
Plzeň: Starý most, 2016.
KOŠŤÁLOVÁ, Michaela 
Charlotta Garrigue Masaryková ve stínu...
Praha: Petrklíč, 2016.
ZINDULKA, Stanislav
Moje cesta vlakem dětství a naděje.
V Praze: XYZ, 2012.
FORSYTH, Frederick 
Vypravěč: vlastní životopis. 
Praha: Knižní klub, 2016.

KRÁSNÁ LITERATURA
BOČEK, Evžen
Aristokratka na koni. 
Brno: Druhé město, 2016.
HÁJÍČEK, Jiří 
Dešťová hůl. Brno: Host, 2016.
ČERNÁ, Jaroslava 
Santini: peklem duše k světlu světa. 
Brno: Moba, 2016.
VIGNEROVÁ, Markéta 
Za dveřmi školy. 
Dobřichovice: KAVA-PECH, 2015. 
CUNNINGHAM, Michael 
Divoká labuť a jiné příběhy. 
Praha: Baronet, 2016.
KIRK, Alana 
Matka, dcera, nebo já. 
Praha: Mladá fronta, 2016. Inspirativní
příběh o vztahu mezi matkou a dcerou.
KULIN, Ayşe
Poslední vlak do Istanbulu. 
Brno: Host, 2016.
LAMBERT, Karine 
Dům žen bez mužů. Praha: Motto, 2016.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ČTVRTEK, Václav
Česílkova vodnická knížka. 
Praha: Fragment, 2016.
SVĚRÁK, Zdeněk 
Jupí. Praha: Grada Publishing, 2016.
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana 
Barevný svět = Our colourful world. 
Praha: Grada, 2014. (První čtení v anglič -
tině.)

VANĚČEK, Michal
Ztracený cirkus. Praha: Maxdorf, 2016.
SÍS, Petr 
Komodo. V Praze: Labyrint: Raketa, 2016.
PEROUTKOVÁ, Ivana 
Ukradená cukřenka. 
Praha: Albatros, 2016. JK.

VÁNOČNÍ PŮJČOVÁNÍ 
středa   28. 12. 2016   8–18 hod.

Přejeme Vám hezké prožití 
vánočních svátků, pevné zdraví, klid,

pohodu a šťastný rok 2017.
Vaše knihovnice ☺

12 / 2016 7

                                                                                          Společenská kronika    w

JUBILANTI
Marie Jeřábková 95 let
Naděžda Šuchová 93 let
Milada Kačerová 91 let
Marie Křinková 89 let
Jaroslava Hálová 88 let
Ludmila Kohoutková 88 let
Marie Pejřilová 87 let
Vlasta Staňková 86 let
Vlasta Vančurová 86 let
Drahomír Šimák 85 let

Vladislav Červa 85 let
Karel Nedoma 85 let
Jarmila Pokorná 85 let
Jiřina Dušková 80 let
Věra Chudobová 80 let
Vlastimil Tamchyna 75 let
Helena Šebestiánová 75 let
Jana Kysilková 75 let
Jindřich Šulc 75 let
Vlasta Suchánková 75 let
Jana Bezdíčková 75 let

PŘELOUČÁCI

Městská knihovna v Pøelouči
nabízí nové tituly a zve k návštěvě



Projekt v hudební výchově
V listopadu se žáci 4. tříd vydali do Prahy –

do Muzea Bedřicha Smetany na nábřeží Vlta-
vy (4. A 2. 11., 4. B 9. 11.). V rámci školního pro-
jektu „Posloucháme a malujeme Vltavu“ se
tu žáci v interaktivním pořadu dozvěděli zají-
mavosti ze života skladatele, ale především po
kouskách prošli a projeli celou Vltavu – řeku od
jejího pramene na Šumavě až těsně za Prahu.
Z šumavského lesa propluli kolem Čertovy stěny,
lovců na honu, svatebního reje na jihočeské ves-
 nici, přes večer při měsíčku, tanec víl, východ slun-
 ce, přes staré hrady a svatojánské proudy až do
slavné Prahy... Děti poslouchaly, zpívaly, malova-
 ly, pracovaly s mapou a s tvorbou Bedřicha Sme-
 tany! Ve škole jsme se společně znovu vrátili
k této výjimečné skladbě, kterou Smetana zkom-
 ponoval již v období své hluchoty. Děti byly pro-
gramem nadšené, celý děj Vltavy si až do školy
pamatovaly. A hlavně tuto hudbu chtějí poslou -
chat znovu! Mgr. V. Pokorná

Z hudebních dílen:
20. 10. se žáci 9. tříd vydali do Poličky „Po

stopách Bohuslava Martinů“. Vystoupali na
věž kostela sv. Jakuba, aby nahlédli do rodné
světničky Martinů a zkusili si představit, jak se
žilo početné rodině na tak výjimečném místě –
v jed nom pokojíčku vysoko nad střechami města.
Z ochozu věže si žáci prohlédli zachovalé hrad-
by kolem větší části původního města. V muzeu
pak ve skupinách hledali odpovědi na zadané
úkoly, které byly podkladem ke společnému se-
stavování charakteristiky osobnosti Martinů a je-
 ho života. V hudební dílně s muzikoložkou muzea
blíže poznávali některé významné části tvorby
Martinů – kantátu Otvírání studánek, balet Ku-
chyňská revue. Pestrý program v muzeu skončil
tancem na hudbu Bohuslava Martinů – charle -
stonem, který měl u žáků velký úspěch – vždyť ta-
 neční mají „za dveřmi“…          Mgr. V. Pokorná

Réva – cimbálová kapela
10. 11. všichni žáci naší školy navštívili hu-

dební pořad cimbálové kapely – RÉVA. Muzi-
kanti kapely představili dětem nástroje, které pa-
 tří do lidové cimbálové muziky – cimbál, housle,
basa a klarinet. Ukázali ovšem, že lidové nástro -
je mohou velmi dobře interpretovat hudbu nejen
lidovou, ale i vážnou, populární nebo jazzovou
a že není nutné vždy přísně oddělovat hudební
žánry a styly. Muzikanti provedli žáky programem
zábavnou a zajímavou formou se zařazením vě-
 domostních či posluchačských soutěží o sklad-
bách českých i zahraničních skladatelů a inter -
pretů. Mgr. V. Pokorná

Jr. NBA League 
odstartovala prvním turnajem
20. října proběhl v pardubické hale Dukla

první ze tří turnajů divize D – Východní Čechy
v basketbalu mladších žáků. Našim žákům se
bohužel zvítězit nepodařilo.

Přeloučští pod názvem Chicago Bulls nastou -
pili ke třem zápasům proti pardubickým školám.
V prvním utkání podlehli ZŠ Resslova Pardubi-
ce (Indiana Pacers) těsně 12 : 18. Ačkoliv mělo
utkání vyrovnaný průběh, nepodařilo se bohu-
žel našim basketbalistům převrátit skore v náš
prospěch. Ve druhém zápase podlehli naši hráči

ZŠ Polabiny 3 (Detroit Pistons) 10 : 20 a ve tře-
tím soupeřům ze ZŠ Studánka (Cleveland Ca-
valiers) 20 : 42. Nutno podotknout, že pardubic -
ké školy nedodržely regule soutěže, jelikož za
ně nenastoupilo alespoň 10 žáků.

Naše výsledky:
Chicago Bulls – Indiana Pacers 12 : 18

Detroit Pistons 10 : 20
Cleveland Cavaliers 20 : 42

Mgr. M. Bulušek

Podzimní sportovní trojboj
V říjnu proběhl ve školní družině již tradič-

ní Podzimní sportovní trojboj. Do tohoto sportov -
ního klání se s nadšením zapojily všechny „dru-
žinové“ děti. Ty byly rozděleny do jednotlivých
kategorií - podle tříd, které navštěvují. Soutěži-
lo se ve třech dovednostních disciplínách: skok
z místa, střelba florbalovou holí na bránu a hod
na koš.

V duchu myšlenky – není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se, si všechny děti navzájem fandi-
 ly a hlasitě se vzájemně podporovaly. Z každé
kategorie nakonec vzešli vždy tři nejlepší prv-
ňáci, druháci a třeťáci. Tito vítězové byli odmě-
něni diplomy a drobnou sladkostí.

Závěrem lze říci, že všechny děti sportova-
ly s velikým zaujetím a nadšením. Není pochyb,
že se tento zajímavý turnaj bude konat i příští
rok. L. Zmítková, vych.

Filipíny – za obry a trpaslíky
Autoři vzdělávacího projektu Planeta Země

3000 nás letos zavedli na souostroví Filipíny.
Proč obři a trpaslíci? 
Souostroví tvoří 7 107 ostrovů, leží v tajfu-

novém pásmu a každý rok zde udeří až devate-
 náct tajfunů, v oceánu žije unikátní paryba žra-
lok velrybí, mohutný šedomodrý obr, dosahující
délky až 20 metrů a hmotnosti 34 tun, světlé
skvr ny na jeho těle připomínají hvězdy na oblo-
 ze. V okolí ostrovů jsou nejkrásnější a nejbarev -
nější korálové útesy, rýžové terasy v provincii
Ifuagoto – staré přes dva tisíce let, jsou zapsá-
ny na seznamu UNESCO. Na Velikonoce se na
Luzonu nechávají domorodci dobrovolně zaživa
ukřižovat. Denní výdělek rybářů je na naše po-
měry minimální. V džungli lze najít nejmenšího
primáta světa, 140 g vážícího nártouna filipínské -
ho, jeho obrovské oči jsou v poměru k malému
tělíčku největší v říši savců.

Další cesta za poznáním naší planety je do
Brazílie, už teď se těšíme.

Mgr. M. Nápravníková

MS základních škol v malé kopané
Dne 18. 10. 2016 se konal v areálu Hůrka

v Pardubicích 10. ročník turnaje v malé kopané
pro žáky 6. – 9. tříd, který pořádá PAMAKO ve
spolupráci s magistrátem města Pardubic.

Do zápasů se zapojilo 11 škol z okresu Par-
 dubice, které byly rozděleny do dvou skupin. Prv-
 ní čtyři týmy z každé z nich postoupily do Play-off,
kde se střetly vyřazovacím systémem 1–4, 2–3,
3–2, 4–1.

Úvodní porážka 0:3 se ZŠ Bratranců Vever -
kových se ukázala jako velmi důležitá. Naši žá-
ci totiž od této chvíle nezaváhali a obsadili ve
skupině bohužel až druhé místo, které rozhod-
lo o méně výhodném nasazení do dalších bojů.

V Play-off postoupili až do semifinále, kde nara -
zili na pozdější vítěze, fotbalovou školu z Ohra-
zenic. V boji o bronz pak opět naši nezaváhali
a vybojovali krásné třetí místo, za které obdrželi
krásný pohár a bronzové medaile.

Výsledky v základní skupině:
MN – ZŠ Bratranců Veverkových 0:3

ZŠ Lázně Bohdaneč 3:1 
(branky Hála, Rác, Šindelář)
ZŠ Práchovice 4:1 
(Norek 2, Rác, Hála)
ZŠ Dubina 3:0 
(Norek, Rác, Hála)

Čtvrtfinále:
MN – ZŠ Staňkova 4:1 

(Hála, Rác, Král, Šindelář)

Semifinále:
MN – ZŠ Ohrazenice 0:3

O 3. místo:
MN – ZŠ Štefánikova 3:0 

(Rác, Norek, Hála)

Poděkování za vzornou reprezentaci školy
zasluhují:
D. Hála, M. Norek, M. Procházka, J. Král, T. Jarkov -
ský, M. Vágner, O. Dostál, T. Votápek, D. Svoboda,
A. Šindelář, J. Rác a J. Lachman.

Mgr. M. Bulušek

Postup do okresního kola 
z první pozice!

V pátek 21. 10. 2016 uspořádal ŠSK při ZŠ
Chol tice turnaj v minikopané chlapců 7. až 9. tříd.
O dvě postupová místa do okresního finále sou-
peřilo kromě domácích a našich žáků také pře-
loučské gymnázium a žáci ze ZŠ Smetanovy
ulice Přelouč.

V prvním utkání se našim chlapcům poda-
řilo zaskočit domácí hráče a díky třem brankám
M. Norka a jedné O. Dostála zvítězit 4:1.

Následující zápas proti žákům ze Smetano -
vy ulice odstartoval dvěma góly J. Rác. Když pak
přidal třetí zásah A. Šindelář, nebylo již co řešit.
Kosmetickou úpravu provedl svými trefami v zá-
 věru M. Vágner.

Po tomto střetnutí bylo jasné, že postup do
okresního kola nemůže našim chlapcům mini-
málně ze druhé pozice uniknout. Ani tak však
nenechali naši kluci nic náhodě a porazili pře-
loučské studenty dvěma brankami M. Norka a jed-
 nou D. Hály 3:1.

Do okresního kola postupují společně s na-
ši mi chlapci žáci Gymnázia Přelouč.

Naše výsledky:
MN – Choltice 4:1
MN – Smetanova Přelouč 5:0
MN – Gymnázium 3:1

Konečné pořadí:
1. ZŠ Masarykova Přelouč
2. Gymnázium Přelouč
3. ZŠ Choltice
4. ZŠ Smetanova Přelouč

Mgr. M. Bulušek

Krásné Vánoce 
a do roku 2017 
všem jen to nejlepší!
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U školy snad strašilo?
Navečer 25. října přišlo ke škole na 250 dětí. Odvážně se samy

nebo ve dvojicích vydaly na stezku ztemnělou školní zahradou, ve
které se přechodně usídlili hejkalové, čarodějky, bílá paní, ducho -
vé a jiná strašidla. Všichni, ať se báli hodně nebo jen trochu, na-
konec dostali v čarodějnické chýšce sladkou odměnu a diplom, kte-
 rým se pochlubili čekajícím rodičům. Děkujeme všem pořadatelům
za skvělý začátek podzimních prázdnin.

Ochrana člověka za mimoøádných událostí
Při sledování zpráv z domova i zahraničí si člověk často uvě-

 do mí, jak je důležité umět se správně zachovat např. při požáru,
doprav ní nehodě, povodni, výbuchu či jiné život ohrožující situaci.
Naši žáci se každoročně seznamují s touto problematikou při pro-
jektu „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. V tomto jediném
případě si však přejeme, aby získané znalosti nemusel nikdo nikdy
použít. Víme však, že štěstí přeje připraveným, a tak se na realiza -
ci projektu podílejí nejen pedagogové, ale i příslušníci HZS Pardu -
bického kraje, Policie ČR, Autoškola Daněk a DDM Přelouč.

Den otevøených dveøí v 1. tøídách
Prvňáčci se v rámci seznamování se školou podívali do budo -

vy ve Smetanově ulici a navštívili paní ředitelku a její zástupkyni.
Do svých tříd naopak pozvali své rodiče, aby se pochlubili svými
prvními úspěchy.

Ohlédnutí za listopadovými akcemi
• Třídy na 1. stupni navštívil Bovýsek, maskot firmy BOVYS, která

zdarma dodává do škol ovoce a zeleninu.
• Žáci 4.–9. tříd se bavili při hudebním programu cimbálové mu-

ziky „Réva“.
• Chlapci ze 4. a 5. tříd úspěšně reprezentovali naši školu na flor-

balovém turnaji v Pardubicích.
• Žáci 9. A se v rámci přípravy na další studium vypravili na exkur -

zi do Hotelové školy Bohemia v Chrudimi.
• Druháci a třeťáci zamířili na exkurzi do Poniklé, kde se v rodin -

né firmě Rautis seznámili s výrobou vánočních ozdob. Navštívili
také muzeum řemesel.

• Žáci 7., 8. a 9. tříd absolvovali preventivní programy, které byly
připraveny Centrem primární prevence Semiramis z Hradce Krá-
lové.

• Žáci 5. A a B poznávali jednotlivé evropské země při svém celo-
 denním ročníkovém projektu „Putování po Evropě“.

• Předškoláci se mohli jít poprvé podívat do školy. Byla pro ně při-
pravena adventní dílnička, ve které si mohli se svými rodiči vy-
robit něco na památku.

Žáci a učitelé naší školy přejí všem čtenářům Roštu
spokojené Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v roce 2017
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

INFORMUJE

NNAABBÍÍDDKKAA  SSTTUUDDIIJJNNÍÍCCHH  OOBBOORRŮŮ
PPRROO  ŠŠKKOOLLNNÍÍ  RROOKK  22001177//22001188

q OSMILETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ 
POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ 
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

79-41-K/81  Gymnázium – PRIMA (pro žáky 5. tříd ZŠ)
79-41-K/81 Gymnázium – KVINTA (pro žáky 9. tříd ZŠ)

q ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ 
POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ 
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

34-53-L/01   Reprodukční grafik, grafička pro média

q TŘÍLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ 
POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM:

34-52-H/01   Tiskař na polygrafických strojích
34-53-H/01   Reprodukční grafik, grafička
33-56-H/01   Truhlář
23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel – auto-

mechanik
23-51-H/01 Strojní mechanik – zámečník

DDNNYY  OOTTEEVVŘŘEENNÝÝCCHH  DDVVEEŘŘÍÍ
AA  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  OODDPPOOLLEEDDNNEE

GYMNÁZIUM SOŠ

1. 2. 2017 15.00 – 18.00 11. 1. 2017 13.00 – 18.00

PŘEDNÁŠKA O PŘELOUČI 
V DOMOVĚ MLÁDEŽE

Ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem města
Přelouče jsme 31. října 2016 pozvali Mgr. Matěje Peštu, aby na-
 še žáky, kteří jsou ubytovaní v domově mládeže, seznámil s his-
 torií a současností města Přelouče. Součástí přednášky byla ta-
 ké zajímavá videoprojekce. Touto cestou bychom panu Peštovi
rádi poděkovali a doufáme, že podobných akcí se budeme mo-
 ci účastnit i nadále. 

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU PARDUBICE
I v letošním roce se sekce anglického jazyka zapojí do pro-

jektu „Student-mentor-tutor: prohloubení spolupráce s praxí“, kte-
 rý organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky Univerzity Par-
 dubice. Studenti učitelství anglického jazyka budou v průběhu
podzimu navštěvovat vybrané hodiny anglického jazyka na na-
 ší škole, pozorovat práci vyučujících a žáků a sbírat data pro
pedagogický výzkum. Věříme, že tyto návštěvy budou přínosem
pro jejich budoucí pedagogickou praxi.

DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU
V úterý 18. října se němčináři septimy a oktávy zúčastnili

prezentace „Do Německa na zkušenou – Versuch’s mal in
Deutschland“, se kterou k nám na gymnázium přijela referent -
ka Česko-německého fóra mládeže. Studenti se dozvěděli
o mož nostech studia v Německu, získali povědomí o meziná-
 rodních akcích mládeže, výměnných pobytech a stážích mla-
dých lidí z různých koutů světa. Dostali tipy, jak se přihlásit na
workcam py a workshopy, a seznámili se s dobrovolnickou pra-
 cí v zahra ničí. Nyní už je na každém jednotlivci, zda ho někte -
rá z prezen tovaných možností zaujala a do „světa“ na zkuše -
nou vyrazí.

ŠKOLY JDOU DO KINA 29
Goethe-Zentrum Pardubice pořádá v Divadle 29 promítá-

ní dvou filmů, které se uskuteční ve středu 23. listopadu 2016.
Němčináři z kvinty a sexty se můžou těšit na film „Sophie
Scholl – die letzten Tage“, který nás zavede do nacistického Ně-
 mecka, kde v roce 1942 vzniká studentská odbojová skupina
Bílá růže. Jejími členy jsou i sourozenci Hans a Sophie Schollo -
vi, kteří se podílejí na tvorbě a distribuci protinacistických letá -
ků. Šíření letáků se jim daří až do února 1943, kdy jsou odha-
le ni, vyslýcháni a postaveni před soud. Film, u nás promítaný
pod názvem „Sophie Scholl – poslední dny“, byl nominován na
Oskara za nejlepší cizojazyčný film.



Hornistka z naší ZUŠ si zahraje s Českou filharmonií
Česká filharmonie letos počtvrté pořádá společný projekt s Aso-

 ciací základních uměleckých škol, kdy vybírá nejtalentovanější žá-
 ky z celé republiky, aby si mohli zahrát koncert společně s tímto
naším předním orchestrem. V letošním roce se na základě vynika -
jících úspěchů z nejrůznějších soutěží dostala do nejužšího výbě ru
i žákyně naší ZUŠ Kateřina Soukupová (ze třídy Michala Chmela-
 ře). 4. června příštího roku si tak zahraje koncert pod taktovkou Ji-
 řího Bělohlávka v pražském Rudolfinu. Samotnému koncertu bude
samozřejmě předcházet náročná příprava na dělených zkouškách
s hráči České filharmonie a ve finální fázi zkoušky s celým orches-
trem. Držíme Katce palce, ať se jí na zkouškách daří a ať si samot -
ný koncert co nejlépe užije. Vedení ZUŠ

Komorní soubory zabodovaly ve Vidnavě
20. 10. se dva naše komorní soubory zúčastnily soutěže Karel

Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus a hned při první účasti
si nevedly vůbec špatně. Žesťové kvarteto vedené paní uč. Chme-
lařovou ve složení Alfred Junek a Radka Sotonová (trubky), David
Šulc (lesní roh) a Josef Šimek (trombon) získalo 2. cenu a Kvinte -
to příčných fléten pod vedením paní uč. Junkové ve složení Aneta
Sentivanová, Jana Červinková, Eliška Hejská, Monika Kaplanová

a Tereza Sochorová získalo 3. cenu. Všem soutěžícím i učitelům bla-
 hopřejeme! Vedení školy

Módní dílna v pøeloučském podkroví
V sobotu 22. října od brzké deváté hodiny začali se k ZUŠce

schá zet účastnice a účastníci módní dílny s předním českým ná-
vr hářem, jehož neobvyklé jméno – Brice Mensah – není žádným
pseudonymem, nýbrž pravým dokladem jeho exotického původu.
Myšlenka oslovit ho přišla sama, při jedné z mých vycházek kolem
řeky Labe. Brice je totiž můj dobrý kamarád z dob studií na výtvar -
né škole, kde jsme oba studovali.

Zadání módní soboty vycházelo z touhy po nějakých odváž -
ných nápadech, po šatech a kostýmech, které by byly více explozí
tvořivosti a fantazie, než hledáním nositelné elegance. Jelikož Bri-
ce ve své tvorbě odvážný a tvořivý je, byl on tím povolaným k za-
svěcení našich žáků do prvotních tajů práce s lidským tělem, je-
ho odíváním, zdobením a zahalováním.

Dalším z impulzů k módní dílně byla touha obou pedagogů vý-
 tvarného oboru (mě i Martiny Panchártkové) ukázat jednu z mož -
ných cest práce výtvarného oboru na školním plese a propojit se
s ostatními obory. V současné době žáci Martiny Panchártkové kaž-
dý týden pil ně šijí, lepí, skládají, sprejují, stehují, párají, zkoušejí, fo-
tí a znovu šijí, lepí, párají… zkrátka tvoří.

6. DĚTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE V PRAZE
Již tradičně se studenti naší školy zúčastnili 6. dětské vě-

decké konference v Praze, která proběhla 4. a 5. 11. na půdě
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ze 78 přihlášených
projektů patřilo pět našim studentům, Tereze Velčovské ze se-
kundy, terciánům Jakubu Horákovi, Šimonu Dvořáčkovi a Mar-
ti nu Šimkovi a studentům septimy Janu Blahovi s Filipem Mar-
kem. Z devíti vyhlašovaných nejlepších projektů přiřkla odborná
porota dvě místa právě jim. 

Druhé místo v kategorii 13–15 let obsadil Jakub Horák s pro-
 jektem „Odlišnosti omatidií u členovců“ a druhý byl ve své věko -
vé skupině také Jan Blaha s výzkumem nazvaným „Karbanic ká
anhydráza Nce103p patogenní kvasinky Candida Parapsilosis“.
Z úspěchů máme velkou radost a děkujeme autorům všech pro-
 jektů za vzornou reprezentaci školy.

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A DOBRÝ ROK 2017
VÁM PŘEJE
GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ

Rádi bychom chtěli poděkovat paní starostce Ireně Bure -
šo vé za pozvání na městský úřad, které bylo pro syna velkým
překvapením. Byl
velmi potěšen, jak
se paní starostka
živě zajímala o je-
ho tenisovou ces-
tu, a jak mnoho ví
o tomto sportu.

Další poděko-
vání patří paní ře-
ditelce Haně Kon-
 valinkové a ostat-
ním pedagogům
ZŠ Masarykovo
ná městí, kteří On-
dřejovi vycházejí
vstříc ve všem, jak
jen to jde. Bez té-
to pomoci by by-
 lo jeho sportovní
sna žení mnohem
těžší.

Naše velké díky patří skvělému trenérovi Romanu Brožovi
z klubu LTC Pardubice, který našeho syna odmalička trénuje
a vede tím správným směrem.

Na závěr bychom rádi popřáli Všem hlavně hodně zdraví
a štěstí v roce 2017. Blanka a Radek Kratochvílovi  
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Poděkování

ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 



Celá kolekce „vesmírných modelů“, na které se lektorsky a ideově
podílejí Brice Mensah, Martina Panchártková a Jan Vojtíšek, bude
k vidění v únoru 2017 na absolventském plese ZUŠ.

S díky všem zúčastněným (včetně Štěpánky a Matěje), 
Jan Vojtíšek, 

vedoucí výtvarného oboru ZUŠ

Mladí houslisté z Pøelouče 
navštívili konzervatoø Pardubice

V sobotu 5. listopadu 2016 se Tomáš Hataš, Daniel Procházka,
Michaela Halászová, Adam Homola, Anna Marečková, Nikola Fal-
tysová a Jan Vomlel, žáci houslové třídy Hviezdoslavy Přinesdomů,
zúčastnili interpretačních kurzů ve hře na smyčcové nástroje, které
pořádala Konzervatoř Pardubice. Individuální konzultace vedl pro-
fesor Jiří Kuchválek, který patří k významným a zkušeným houslo -
vým pedagogům. Svým vlídným a laskavým přístupem si děti snad-
 no získal a pracoval s nimi na skladbách, které právě studují na
hodinách. Jakákoli tréma či nervozita byla zbytečná, konzultace
probíhala ve velmi přátelské atmosféře a profesor Kuchválek byl
s výkony našich žáků nadmíru spokojen. Doufáme tedy, že toto
sobotní dopoledne bude mít někdy ještě pokračování. 

Hviezdoslava Přinesdomů

Workshop tanečního oboru ZUŠ
V sobotu 12. 11. 2016 se v baletním sále naší ZUŠ uskutečnil

workshop klasické taneční techniky pod vedením mladé tanečni -
ce a pedagožky Báry Smělé z Prahy. Poděkování patří nejen jí za
skvěle připravený a velmi příjemný seminář, ale i žákům za jejich
soustředěnost v jednotlivých lekcích.

Workshopu se také zúčastnily žačky z vyšších ročníků, které
se letos poprvé postavily na baletní špičky. Tanec na špičkách je

součástí nově vyučovaného předmětu „Klasická taneční technika“
a jsem velmi ráda, že se toto odvětví podařilo začlenit do běžné
výuky. Doufám, že zájem žáků o náročnou oblast baletu, která
též obohatí pravidelná vystoupení tanečního oboru, poroste.

Petra Mori

ZVEME VÁS NA PROSINCOVÉ AKCE ZUŠKY
1. 12. Adventní koncert, 17:00, Záložna   
3. 12. Adventní koncert Choltice, kaple sv. Romedia
6. 12. Interní večer, 17:30, Hudební sál ZUŠ
8. 12. Balónkový den, 15:00, Zdechovice

Vánoční koncert dechového oddělení, 16:00, Břehy 
Vánoční večírek keyboardového oddělení, 18:00, Suterénní sál

12. 12. Vánoční koncert dechového orchestru, 19:00, Záložna 
Pěvecký vánoční večírek, 17:30, Hudební sál

14. 12. Vánoční večírek Chvaletice, 16:30, ZŠ Chvaletice
Vánoční večírek, 17:30, Hudební sál
Vánoční večírek Rohovládova Bělá, 18:00, kostel 

15. 12. Vánoční kytarový večírek, Hudební sál
16. 12. Vánoční koncert sborů, 18:00, Záložna
19. 12. Vánoční koncert pěveckého oddělení, 17:30, Hudební sál 

Vánoční muzicírování, ZŠ Choltice, 10:00 
Ukázková hodina žáků tanečního oboru, Baletní sál ZUŠ

20. 12. Vánoční koncerty pro ZŠ TGM, dopoledne, Záložna
Vánoční vystoupení v Domově důchodců Fontána, 15:00 

21. 12. Třídní večírek žáků J. Baborákové, Hudební sál ZUŠ
Třídní večírek žáků H. Přinesdomů, 16:30, sál Sboru adventistů
Vánoční večírek Choltice, Malý zámek, 17:30 
Ukázková hodina TO, PTV 1   
Vánoční besídka TO, Baletní sál    

23. 12. Zpívání pod vánočním stromem 
Případné změny sledujte na našich webových stránkách.
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Listopadové zprávy z VOLANTU 
V listopadu se ve VOLANTU žádná velká akce nekonala. Vě-

 novali jsme se hlavně školním povinnostem, doučování a pří-
pra vě předškoláčků a chystali jsme zimní a vánoční výzdobu
do oken klubu ale i domácností dětí a jejich rodin. Začali jsme
opět navštěvovat tělocvičnu Sokola, vždy jednou týdně ve čtvr-
tek na hodinku. Děti tam moc rády skáčou na velké trampolí-
 ně, trénují salta, hrají fotbal a florbal, hodinu se naplno věnu-
jí sportu. Pomalu jsme během středečních hodin vaření začali
chystat cukroví na vánoční besídku. V prosinci si vyrobíme ješ-
tě spoustu krásných vánočních ozdob a přání a dárečky pro na-
 še blízké. 

5. prosince do klubu zavítá Mikuláš s čerty a anděly a dě-
 ti už se těší na nadílku a začínají si chystat básničky a ti hodně
velcí zlobivci už přemýšlejí, jak to s nimi asi dopadne☺. Vánoč -
ní besídkou, která proběhne 20. prosince se rozloučíme s ro-
 kem 2016. VOLANT otevřeme opět 3. ledna. 

Všem lidem přejeme krásné svátky Vánoční 
a jenom to nej lepší do roku 2017☺!!!

Naše služby 
Klub VOLANT Po – Čt 13.30 – 17.30
Informační centrum Po a St 13.30 – 17.00
Provázení pěstounů Po domluvě na tel. 773 001 046

VOLANT, o. p. s., Pardubická 734, Přelouč 535 01,
IČO 288 53 318

e-mail: volantops@seznam.cz, tel. 773 001 046
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28. øíjen
Mám radost, že jsme si i letos mohli společně se Sokoly,

představiteli města a širokou veřejností připomenout hodnoty
28. 10. Alespoň na chvíli se přenést o 98 let zpět a vzdát čest

skautům a dalším lidem, kteří pomáhali budovat naše spole-
čenství. Díky! 

Lukáš Spurný

Víkendová výprava skautek do Úval
11.–13. 11. jsme jely na oddílovou víkendovku do Úval. By-

 lo to tam super. Nejen super, ale taky jsme si tady užívaly zá-
bavu a hrály spoustu her. Byla to nejlepší víkendovka v historii.
V noci jsme fotily světelný obraz. Samy jsme si vařily super jíd-

lo. Taky jsme šly na dlouhou procházku do přírody, kterou jsme
si moc užily, ale spousta z nás už nemohla. Naštěstí jsme za-
včas došly zpátky do vyhřáté klubovny, protože venku byla po-
řádná zima.

Oddíl skautek AniKrok

Světlušky navštívily aquacentrum
V sobotu

12. listopadu
světlušky vy-
razily jako
kaž doročně
do Aquacen-
tra v Pardubi-
cích. Holky i je-
 jich vedoucí si
užili skluzav-
ky, tobogány
a další atrak-
ce. Některé si
dokonce spl-
nili náročnou
zkoušku plav-
 ce. Výlet se vy-
 dařil a světlu-
šky se těší na
další společ-
nou akci. Barbora Hebká
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Dùstojně jsme uctili památku všech zesnulých
Klienti Domova u fontány v Přelouči společně se zaměstnanci

uctili památku všech zesnulých. Vzpomínková akce se odehrála v za  -
hradě Domova, kde mohl každý za svého blízkého zapálit svíčku.  

„Každý rok přesně na Dušičky se s klienty a zaměstnanci naše -
ho Domova sejdeme v zahradě u ručně vyřezávané zvoničky a an-
 děla, abychom společně zavzpomínali na své blízké a obyvatelé Do-
 mova, kteří, jak já s oblibou říkám, odešli za svou duhou. Duchovní
potřeby našich klientů bereme velice vážně. Kromě každoročního
dušičkového setkání se v našem Domově konají pravidelně boho -
služby čtyř církví. Každý obyvatel našeho domova si může vybrat, kte-
 rou bohoslužbu navštíví.“ sdělila ředitelka Domova u fontány Da-
nuše Fomiczewová. 

Klienti se začali v zahradě scházet před 16 hodinou. U zvonič -
ky již v tu dobu hrála poklidná hudba, která umocňovala prožitek

z této významné události. Po úvodním slovu ředitelky Domova pro-
 nesla Otče náš a Zdrávas Maria klientka Domova, paní Drahosla -
va Lédrová, s tichým doprovodem všech přítomných. Každý, kdo
chtěl, zapálil za svého blízkého svíčku, a tak se prostor kolem
zvoničky za chladného dušičkového
pod večera rozzářil do dáli.

„Jsem rád, že i tady v Domově mo-
 hu důstojně zavzpomínat na všechny
své blízké a uctít tak jejich památ ku.
Rituál zapálení svíčky není jen zvy-
kem, ale je to chvíle, kdy mé myšlen -
ky směřují k těm, které jsem miloval
a již mezi námi nejsou. Vždy mám po-
 cit, že právě v tento okamžik jsme si
blíž,“ dodal klient Domova u fontány
pan Antonín Štěpánek.

16 Přeloučský ROŠT
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Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Nezaměstnanost v říjnu – 5 %
K 31. 10. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 366 244

uchazečů o zaměstnání. To je o 12 014 méně než v září,
o 64 188 méně než v říjnu 2015 a nejméně od prosince 2008,
kdy jich bylo 352 250. Z celkového počtu lidí bez prá ce by-
lo 345 881 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměst naných
osob klesl na 5 % (září 2016 – 5,2 %, říjen 2015 – 5,9 %).

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 10/2016

K 31. 10. 2016 činil počet nezaměstnaných v okrese Par-
 dubice 3 884 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evi-
 dováno 5 038 volných pracovních míst, na jedno volné pra-
covní místo pak připadalo 0,8 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 3,2 %.
Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:

Přelouč 4,0 % Pardubice 3,1 % Holice 2,7 %

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

ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc říjen 2016 
byla v ob cích regionu Přeloučsko:

Sovolusky 8,3 %, Malé Výkleky 8,0 %, Vápno 7,8 %, Moraši-
 ce 7,4 %, Svojšice 6,6 %, Litošice 6,4 %, Hlavečník 6,1 %, Pře-
 pychy a Labské Chrčice 5,8 %.

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 Šauerová
ředitelka odboru zaměstnanosti 
Krajské pobočky v Pardubicích

Redakce Roštu obdržela informaci, že nový román Jany
Kli mečková s názvem „Kočárová cesta“ vyjde již začátkem
února příštího roku. Čtenáři, kteří jistě nezapomněli na autor -
činu úspěšnou rodinnou ságu „Chlebani“ (vydalo Nakladatel -
 ství Naše vojsko v r. 2010), ani na retro román „Přezrálé mo-
ru še“ (vydala MOBA před dvěma lety), se nyní mohou těšit
na zajímavé osudy hrdinů z historického románu „Kočárová
cesta“. 

Děj románu se odehrává částečně na zdechovickém pan-
 ství knížecího rodu Paarů, většinou však na císařském dvoře
ve Vídni, v období vlády Marie Terezie a Josefa II. Na pozadí
skutečných historických událostí se čtenář seznámí s osudy
prostých lidí, komorných, kurýrů, lokajů a dalšího služebnic -
tva, všech těch, kteří měli to štěstí, že se dostali do služeb šlech-
 ty a panovnického dvora. Osud hlavní hrdinky knihy, dcery
panského hajného od kočárové cesty Markéty Janderové, bu-
 de čtenáře udivovat i dojímat, aby nakonec spolu s ní došli
k závěru, že všechno bohatství světa se nevyrovná obyčejné -
mu rodinnému štěstí.  
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Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč
a Kulturní a informační centrum města Přelouče pořádají
v neděli 18. prosince v 18 hodin v Občanské záložně v Pře-
louči Vánoční koncert s podtitulem Pocta Karlu IV. dobovou
hudbou a česká vánoční tvorba, uskuteční se v závěru letoš -
 ního 95. výročí založení sboru.

29. listopadu jsme oslavili 700 let od narození Karla IV.,
našeho „otce vlasti“. K tomuto významnému výročí sbor před-
 nese na začátku koncertu tři skladby, které s jeho osobou
souvisí. Program bude pokračovat výběrem z Loutny české
a z Vánočních písní Adama Václava Michny z Otradovic, od
jehož úmrtí letos uplynulo 340 let.

Ve druhé části koncertu zazní cyklus písní Bílou cestič-
kou současné žijící skladatelky a hudební pedagožky Jo-
lany Saidlové, která od roku 1994 vyučuje hudební teorii
a klavírní improvizaci na konzervatoři v Pardubicích. Během
studia na pražské AMU získala několik ocenění.

Koncert uzavře koláž koled Český Betlém, jehož autorem
je hudební skladatel, varhaník, pedagog a sbormistr Jiří
Strejc. Těžiště jeho díla je v tvorbě pro varhany a v liturgické
hudbě. Jako varhaník působil v chrámu Panny Marie Krá-
lovny v Praze a především (až do konce života) v katedrále
sv. Ducha v Hradci Králové. Zemřel v roce 2010.

Na své příznivce se těší a příjemné hudební zážitky pře-
je Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč.

18 Přeloučský ROŠT
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z Naivní – to je slovo, které výstižně
popisuje toho, kdo věří, že tě oprav-
du zajímá, zeptáš-li se ho, jak se mu
daří. N.N.

z Buď sám sebou, stejně to dlouho ne-
 utajíš. Wieslaw Brudziňdki

z Zpočátku žena odolává mužovu úto-
 ku, na konci mu brání v ústupu.

Oskar Wilde
z Každá žena hledá mimořádného mu-

 že. Když ho nalezne, snaží se učinit
z něj cvičenou opici podle svých před-
 stav. Rod Steiger

z Vždy se najdou Eskymáci, kteří vypra -
cují pro obyvatele Konga pokyny, co
dělat za velkých veder.       S. J. Lec

z Muži jsou s to mluvit na některé té-
ma celé hodiny. Ženy k tomu nepo-
tře  bují vůbec žádné téma. 

Curt Goetz
z Padesátka je věk, ve kterém muži ří-

kají třicetiletým kluci a pětadvaceti-
leté ženy považují za přestárlé. N.N.

z Tři stupně lži: lež, hnusná lež, statis-
 tika. Benjamin Disraeli

z Rozvod je následek chyb dvou lidí, na
které jeden z nich většinou celý život
doplácí. N.N.

z Zdvořilost je úsilí i přes svou znalost
lidí zachovávat dobré způsoby. 

Jean Gabin
z Muž je tvor, který první polibek ulou-

 pí, druhý vyžebrá, třetí vymáhá, čtvrtý
dostane, pátý si nechá líbit a všech  -
ny ostatní snáší. 

Helen Rowlandová
z Každý děláme v životě hlouposti, je-

nomže někdo je dělá osobně, někdo
je dává vykonat podřízeným. 

Wieslaw Brudziňski
z Žena se může spolehnout spíše na

mužovu zapomnětlivost než na jeho
pozornosti. Jules Janiˇ

z Ženy by chtěly v lásce prožívat romá -
ny, muži co nejkratší povídky. 

Daphne du Maurier

z Všichni jsme stejní, když někteří víc
než jiní. Noel Coward

z Kde blb, tam nebezpečno. 
Jan Werich

z Ženě stačí poznat dobře jednoho
muže, aby pochopila všechny ostat-
ní, muž může poznat všechny ženy,
a přesto nepochopí ani jednu. 

Helen Rowlandová
z Ženy jsou k tomu, abychom je milo -

vali a ne, abychom je chápali. 
Oscar Wilde

z Ze všech živočichů jen člověk se umí
smát, ač vlastně k tomu má nejmé-
ně důvodů. Ernest Hemingway

z Chceš-li být šťasten jeden den, nechoď
do práce. Chceš-li být šťasten dva až
tři měsíce, najdi si milenku. Chceš-li
být šťasten deset až dvacet let, ožeň
se, chceš-li být šťasten celý život, buď
zdráv. 

z Nečekej se smíchem, až budeš šťas-
ten, třeba by ses v životě nezasmál.

Jean La Bruyere

(ze soukromého archivu 
p. Františka Hollmanna)
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Daruj dárek naposledy
Letos popáté chceme potěšit děti z našich uživatelských rodin

dárkem k vánocům. Během čtyř let, kdy jsme tuto akci pořádali,
vnímáme upadající zájem ze strany dárců. V loňském roce jsme
sice všechny dárky zajistili, ale neobjevil se žádný nový dárce z řad
veřejnosti. Na výzvu v Roštu nereagoval nikdo. Akci podpořil stá-
lý okruh našich příznivců, rodinní příslušníci zaměstnanců chari-
 ty a kolegové ředitelky charity z Byznys snídaní. Některé dárky jsme
koupili z prostředků Tříkrálové sbírky.

Pro další roky chceme vymyslet jinou předvánoční akci, která
by oslovila nové dárce z řad veřejnosti. Naše uživatele už jsme po-
 žádali, aby nám přispěli nápady. Inspirací nám můžete pomoci i vy!
Budeme rádi.

Pro děti z našich uživatelských rodin budeme tedy letos na-
 po sledy zajišťovat 25 dárků, seznam tentokrát neuvádíme. Pokud
někdo chce tímto způsobem přispět, ozvěte se nám prosím na tel.
731 598 914, nebo email levinska.charita@seznam.cz. Podrobnos -
ti rádi sdělíme a na všem se domluvíme. Předem děkujeme všem,
kteří se akce zúčastní. 

Všem lidem dobré vůle přejeme klidné prožití Vánočních
svátků ve zdraví a v kruhu milující rodiny.

Za všechny pracovnice Charity Přelouč Rita Levinská 

LISTOPAD V JAKUB KLUBU
Poslední podzimní měsíc se nesl v duchu tématu „Škola ti dá-

 vá víc, než si myslíš.“ Naším cílem bylo, aby si děti uvědomily, že
škola nejsou jen povinnosti, které je nebaví. Chtěli jsme, aby sa-
my přišly na to, co hezkého jim škola dává, hledaly pozitiva, které
jim škola přinesla. Ať už to jsou různé výlety, nové poznatky z nich,
sport, zábava, ale také nové kamarády. Děti si s námi vyzkoušely
divadelní scénku, jejímž cílem bylo, vžít se do role učitele a zjistit,
že i ten nemá jednoduchou úlohu.

Naše děti se zapojily do aktivit Papežského misijního díla dětí,
a to do celoročního programu „Děti pomáhají dětem“. Prodejem
perníčků, které děti zdobily, byla získána částka 1460,- Kč. Tento vý-
 těžek se pak děti z Jakub klubu rozhodly zaslat dětem do Indie. ☺

Uteklo to jako voda a blíží se nám vánoční čas, který v klubu
máme rádi. Téma preventivního programu nese název „Držme po-
 spolu“. Jak napovídá název, zaměříme se na funkční sociální vaz-
 by s rodinou. Vánoce jsou vhodnou příležitostí, kdy dobré vztahy
posilovat. Již také pilně pracujeme na vánoční dekoraci. Ve spolu-
 práci s družinou ZŠ Masarykovo náměstí připravujeme Mikuláš-
skou besídku. Vyvrcholením pak bude Vánoční besídka u vánoč -
ního stromečku. Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

Národní potravinová sbírka v Pøelouči
V sobotu 12. 11. 2016 probíhala v Tescu Přelouč od 8 do 20 ho-

 din Národní potravinová sbírka. Zúčastnily se všechny pracovni-
ce organizace a 15 dobrovolníků. V obchodě jsme sbírku propa-
govali, darované potraviny vybírali a evidovali. Plné krabice jsme
průběžně odváželi do auta a potom do skladu potravin naší orga -
nizace. 

Vybrali jsme 1666 kg potravin, přibližně v hodnotě
40.000 Kč. V loňském roce jsme v Tescu Přelouč získali 384 kg
potravin. Letošní výsledek je úžasný! Děkujeme všem dárcům
i zaměstnancům Tesca Přelouč, kteří vytvořili pro účastníky
sbírky příjemné zázemí.

Tøíkrálová sbírka 2017 
Hlavním poselstvím sbírky je předat radostnou zvěst vánoč-

ních svátků a navštívit domácnosti s přáním štěstí, zdraví a poko -
je do nového roku. Výtěžek sbírky je použitý pro podporu služeb,
které zajišťují pomoc lidem v tíživé životní situaci nebo pro přímou
pomoc, a to jak v regionu, kde sbírka probíhá, tak i v zahraničí. 

Přípravy na další ročník sbírky jsou v plném proudu. Také v dal-
 ším ročníku připravujeme sbírku ve 43 obcích. V mnoha obcích má-
 me spolupracovníky, kteří koledování zajistí a naším úkolem je
pouze zajistit předem vše potřebné. Bez nich by sbírka v tomto
rozsahu nebyla možná a moc si jejich pomoci vážíme. Významnou
pomocí jsou koledníci ze základních škol z Přelouče, Řečan nad
Labem, Choltic, Zdechovic, Semína, Lipoltic a dalších. Termín ko-
ledování bude 5.–10. 1. 2017.

Na závěr Tříkrálové sbírky se bude konat tradiční Tříkrálový
koncert žáků ZUŠ Přelouč v kostele sv. Jakuba, a to v neděli
15. ledna 2017 od 14.00. 

Letošní sbírka byla svým výtěžkem 210 011 Kč rekordní. Z té-
to částky se nám vrátilo 135 724 Kč. Z této částky jsme poskytli
5 000 Kč na humanitární projekty Diecézní charity Hradec Krá-
 lové v Indii, jako všechny Charity v naší diecézi. Rovněž všechny
Charity vytvářejí společný fond pro mimořádné situace, do které -
ho vkládáme 3 % výtěžku. Tyto prostředky jsou k dispozici při ná-
 hlých požárech, povodních apod., aby byla pomoc zajištěna oka-
 mžitě a efektivně. 

Z výtěžku jsme zakoupili do Jakub klubu novou ledničku pro
uschovávání potravin na společné vaření. Připravujeme projekt re-
 konstrukce prostor Jakub klubu s novou kuchyňkou a projekční
práce budeme hradit z tohoto zdroje. Samotná rekonstrukce bu-
de hrazena z evropské dotace. Pro službu Podpora rodiny jsme
z výtěžku sbír-
ky doplnili po-
travi novou po-
moc rodinám
v nouzi a uhra  -
dili provozní
ná  klady charit-
 ního šatníku –
nájem a ener-
gie. Do naší
půj  čovny kom-
 pen začních po-
 můcek jsme
z výtěžku za-
koupili nový invalidní vozík. Pro děti z pěstounských rodin, Jakub
klubu a ze služby Podpora rodiny jsme z výtěžku zaplatili část
nákladů na výlet. 

Pro nás jsou tyto finanční prostředky významným zdrojem pod-
 porujícím činnost našich služeb a jsme upřímně vděční všem, kdo
nám s organizováním sbírky pomáhají a samozřejmě všem, kdo do
pokladniček koledníků přispívají! 

Letos budeme zapečeťovat pokladničky pro koledníky přímo
v obcích, kde se bude koledovat. Více podrobných informací k Tří-
 králové sbírce 2017 přineseme v lednovém čísle Roštu.

Přeji Vám všem požehnané vánoční svátky naplněné rados -
tí a pokojem i celý nový rok 2017. S tímto přáním vás v lednu
navští ví i koledníci osobně, děkuji vám, že je přijmete.

Zdenka Kumstýřová, ředitelka
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V dobré naději
Milí občané, slavností Ježíše Krista Krá-

 le, o 34. neděli v mezidobí skončil liturgic -
ký rok a Adventem začal další. Při očeká -

vání narození děťátka říkáme, že je žena
v dobré naději a rodina se připravuje na
narození dítěte. I my se připravujeme na
narození Ježíše – Syna Božího z Panny Ma-
 rie, tedy spíše oslavit jeho narození na Bo-
ží hod Vánoční. Letos bude nejdelší advent
a nejkratší vánoční prázdniny. Sice nám ob-
 choďáky pouští vánoční hudbu, je li to mož-
 né, třeba být k ní hluší, protože do adven -
tu nepatří. Zdá se, že se tomu nemůžeme
vyhnout, ale můžeme se také nechat vtáh-
 nout do prožívání adventu spolu s církví.
Každá pořádná obec má kostel, kde se
slouží adventní mše, /jestli má kněze/ za-
palují postupně svíce na věnci a čtou se
prorocké texty, hlavně od Izajáše a zpíva-
jí roráty. České barokní roráty jsou světo-
vý unikát!

Proroci adventu
Prorokem adventu je též Jan Křtitel,

který volá k obrácení lidí: „I začal Jan pro-
cházet celé okolí Jordánu a kázal: „Čiňte
pokání a dejte se pokřtít na odpouštění
hříchů“, jak je psáno v knize slov proroka
Izaiáše: Hlas volajícího na poušti: Připrav -
te cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Kaž-
dá propast bude zasypána, hory i pahorky
budou srovnány; co je křivé, bude přímé,
hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor
uzří spasení Boží. Lukáš 3,3-6; Ono je to
trošku přehozené, když se v adventu čte
o dospělém Janu Křtiteli, který ohlašuje Je-
 žíše, již dospělého, s kterým přichází Boží
Království. Ale pak, naštěstí na 4. Neděli
adventní se opět vrátí čtení k událostem
před narozením Ježíše. Myslím, že bez Je-

žíše není možné slavit ani Advent a ani
Vánoce. Toto tajemství příchodu Mesiáše
narozeného z Panny Marie vyžaduje od
nás pozornost a určité ztišení, hlubší jed-
nání, ano i obrácení, konkrétní dobročin-
nost, lásku pro bližního i pro Boha. A při
každodenních povinnostech dokázat tak-
to jednat, to pak v nás může navodit tu
správ nou atmosféru. Tak o tom přemýšlej -
me, a dej me se na pokání, do slavení ad-
ventu. „Ten, od něhož je to svědectví, praví:
„Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!
Milost Pána Ježíše se všemi“ Zjevení 22,10;

Barbora, Mikuláš a Lucie
Krom známých světců, jako patronka

hor níků Barbora, Mikuláš, štědrý biskup
a Lucie, panna a mučednice, je tady i Am-
 brož /7. 12./ – první církevní učitel, obrátil
i Augustina, Jan od Kříže /14. 12./ – refor-
 mátor karmelitánských klášterů a básník,
Tomáš Becket /29. 12./ – lord kancléř a pak
biskup zavražděný pro kritiku krále; to
všech no jsou lidé, kteří sice i opředené le-
genda mi skutečně existovali, žili a trpěli
pro Krista /Sv. Štěpán/. O vánocích možná
bude v televizi mnoho pohádek, chystá se
i Anděl Páně II. se spoustou legrace, ale pří-
 pravy na vánoce, ukončení prací do konce
roku, uzávěrky, to vše bude obrovská ná-
maha, přijde únava, shon, napětí, hádky,
znechucení. Navzdory všemu se pokusme
vydržet v pokoji Kristově, stále se k němu
vracet. Přeji hodně síly vytrvat ve Víře, Na-
ději a Lásce.

Adventní duchovní obnova
V sobotu 10. 12. 2016 se koná na faře

Duchovní obnova s katolickým biblickým
dílem. Opět je pozván biblista P. ThDr. Petr
Chalupa, a společně chceme naslouchat
Božímu slovu, sdílet se a připravovat srd-
cem k slavení Slavnosti Narození Páně. Kdo
má odvahu, ať přijde. Srdečně Vás zveme
od 13:00. Pastorační Rada

Chudý u jeslí
Když se narodil Ježíšek,

všichni rychle utíkali k jeslím,
aby mu něco přinesli. Ně kdo nesl vajíčka,
jiný bochník chleba, další mléko…

Maria všechny vítala a přitom držela dí-
 tě v náručí. Přijímala dary jeden po druhém.
V určité chvíli to už ale všechno nemohla
unést. Pozvedla zrak a rozhlížela se, zda ná-
 hodou někde kolem není někdo, kdo by jí
mohl pomoci. Úplně vzadu si všimla koho -
si, kdo utíkal k jeslím s prázdnýma rukama.

Maria ho zavolala a řekla mu: „Vezmi,
prosím, chvíli do náruče mé dítě!“ Chudý
chlapec vzal malého Ježíška do náručí
a přitiskl si ho k srdci plný radosti a údivu.

Z knihy: Příběhy pro osvěžení duše, Pi no
Pellegrino, Karmelitánské nakladatelství,
Kostelní Vydří, 2012.

A tohle přeji vám všem o Vánocích,
prázdné ruce, které přijmou Spasitele
s radostí! Požehnané Vánoce i Nový Rok
2017. Váš kněz Lubomír Pilka

Mše svaté ve Vánoční době v Přelouči

24. 12. v 24:00 hod.Sobota Mše svatá „Půlnoční“ 
25. 12. v 9:30 hod.Neděle Mše svatá na Boží hod  

Pondělí 26. 12. Sv. Štěpán v 8:00 hod.
30. 12. v 18:00 hod.Pátek Svaté rodiny

Sobota 31. 12. Silvestr v 16:00 hod.
1. 1. 2017 v 9:30 hod.Nový rok Bohorodičky P. Marie 
8. 1. 2016 v 9:30 hod.Neděle „Tříkrálová“ 

Návštěvy Přeloučského Betléma

Štědrý den 24. 12. 14:00–17:00
Boží hod 25. 12. 14:00–17:00
Sv. Štěpán 26. 12. 15:00–17:00
Svaté Rodiny 30. 12. 14:00–17:00
Nový Rok 1. 1. 2017 15:00–17:00
Tři Krále (v neděli) 8. 1. 2018 15:00–17:00
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Římskokatolická farnost Pøelouč
Masarykovo náměstí 48, Pøelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Přijměte pozvání 
Římsko-katolické farnosti na

VÁNOČNÍ KONCERT
CHRÁMOVÉHO SBORU 

AD LIBITUM
v Sobotu 

17. 12. 2016 v 17:00
V kostele sv. Jakuba v Přelouči

Na varhany hraje 
MARTIN HADÁČEK

Na flétnu hraje Lucie Stříbrná 
a Eva Kratošková 

Na trumpetu Václav Košťál 
Diriguje L. Pilka

Zazní skladby doby adventní 
a vánoční, pásmo slovenských 

i mezinárodních koled.
Vstup za dobrovolný příspěvek



V posledním článku v letošním roce
si řekneme výběrově o dějinách pomo-
logie v Přelouči. Jak jistě ctěný čtenář ví,
pomologie je odvětví botaniky, které se
zaměřuje na studium a popis odrůd ovo-
 ce. Ač se to nezdá, Přelouč je v tomto smě-
 ru poměrně zajímavá. 

Počátky této specializace v Přelouči
lze klást do druhého a třetího desetiletí
19. století. V letech 1813–1818 v Přelou -
či žil Jan Alois Sudiprav Rettig (1774–
1844) a Magdalena Dobromila Rettigo-
vá (1785–1845). Narodily se jim zde tři dě  -
ti, dcera Jindřiška Anna Rettigová (1813–
1854) se později mimochodem proslavi -
la jako známá operní pěvkyně. Rettig zde
tehdy především pracoval jako úředník
na přeloučské radnici a jeho manželka,
které bylo tehdy asi třicet let, zde prý uči-
 la místní hospodyně moderněji vařit a ta-
 ké čerstvou novinku ‒ zavařování kom-
potů. Svoji známou kuchařku začala psát
až později. 

Rettigovi se dobře znali s tehdejším
přeloučským katolickým knězem Janem
Teplým, který nechal upravit farní zahra -
du tak, že dal zavést dosavadní strmý
svah za farou zeminou a ve vzniklém pro-
 storu začal pěstovat ovocné stromy. Byl
členem pražské pomologické společnos -
ti a vydal dokonce několik ovocnářských
spisů. Stal se tedy jedním ze zakladate-
lů české pomologie. Jeho největším dílem,
kterým na dlouhá léta dopředu ovlivnil
tvář města, bylo vysazení stromové ale-
je podél cesty od hřbitova k městské ci-
helně. Vyobrazení zmíněné aleje se nám
nedochovalo, uvádíme zde tedy výřez
z ve duty města s příjezdovou alejí dato-
vanou kolem roku 1840.

Přesuňme se v čase dále do druhé po-
 loviny 19. století a představme si více pře-
 loučského učitele Václava Červinku. Učil
zde od roku od roku 1860 až do roku
1887, kdy odešel ze zdravotních důvodů
v pětapadesáti letech do penze. Jeho čin-
 nost v našem městě byla tehdy velice oce-
 ňována. Ve škole byl v 60. letech 19. sto-
le tí zřízen přírodovědný kabinet a jedním
z darů do jeho sbírek bylo několik moru -
šových stromů a semen. Tento dar zřej-
mě inicioval Červinkův zájem o pěstová -
ní moruší. Založil morušový sad, který dal
později název jedné části města – Mo-
rušovka (či Na Morušovce). Nacházel se
za tehdejší zástavbou směrem k obci Be-
 nešovice (zhruba kolem hospodářské ško-
 ly) a měl více jak 2000 m2. V té době se
i v Přelouči vyskytoval bourec morušový,

který je důležitým článkem v procesu vý-
 roby hedvábí (je zmíněn ještě na počát-
ku 20. století autory publikace Pardubic -
ko, Přeloučsko, Holicko). Výsledky snažení
učitele Červinky se dostavily v 70. letech
19. století, kdy předložil zastupitelstvu
látky vyrobené z přeloučského hedvábí. 

Větší či menší ovocné sady pak měli
mnozí přeloučští zemědělci v 19. a 20. sto-
 letí. Mezi největší z nich patřila tzv. třeš-
ňovka, tedy třešňový sad přeloučského
zemědělce Václava Linharta (1871–1957).
Nacházela se jižně od budovy sokolov-
ny, později byly v jejích místech vystavě-
 ny činžovní domy. Na ovocnou zahradu
u tzv. Divišovy vily, které vévodily jabloně

renety, zase vzpomíná básník Ivan Diviš
(1924–1999), který do Přelouče jezdil za
svými prarodiči. Jednu svoji báseň dokon -
ce nazval Renety u babičky v Přelouči.

Krátký exkurz do dějin pomologie
v na šem městě zakončíme kuriozitou.
Jak byl nedávno autor těchto řádků upo-
 zorněn, existuje totiž speciální odrůda
jab  loně, respektive jablka, zvaná Přelouč -
ský šišák. Dnes je tato odrůda poměrně
vzácná. Vyšlechtěna byla zřejmě v 19. sto-
 letí a odborníci jí evidují asi sto let. Dle
sdělení ing. Zdeny Koberové z Agentu-
ry ochrany a přírody české krajiny existu -
je s přeloučským přívlastkem ještě třešeň
Přeloučská pumra a Přeloučský ořešák.
Nemá nějaký Přeloučák tyto odrůdy na
zahradě? Pokud ano, ozvěte se nám.

Literatura: 
FRÝZEK, Jiří. Jindřiška Anna Joanna Retti-
 gová. Rychnov nad Kněžnou: Kultura, s.r.o.,
2013. 127 s.
ROSŮLEK, František Karel. Pardubicko, Pře-
 loučsko, Holicko. Díl druhý. Lid, jeho kul-
turní život a práce. Část první. Pardubi-
ce: František K. Rosůlek, 1905. 328 s.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny
města Přelouče: díl třetí, 1848–1918. Pře-
 louč: Město Přelouč, 2004.
VOREL, Petr. Dějiny města Přelouče: díl dru-
 hý, 1618 – 1848. Přelouč: Město Přelouč,
2002. 278 s.

Mgr. Matěj Pešta, 
správce muzejních sbírek, 
KICMP
+420 731 200 821 
muzeum@ksmp.cz
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Pøíměøí v Mikulově, mír v Praze a odchod Prusù
Po ústupu a ústupových bojích rakouské a saské armády

začalo 21. července v novém hlavním stanu Prusů v Mikulo-
vě jednání o příměří. (Připomeňme, že v čase po bitvě u Hrad-
ce Králové se hlavní stan pruské armády nacházel dočasně
i v Pardubicích.) 

Jednání o příměří ukončila dne 22. července poslední, ne-
dobojovanou bitvu u Lamače nedaleko Bratislavy. Po necelém
měsíci byl 23. srpna uzavřen pražský mír. Rakousko se muselo
vzdát Holštýnska, jež mělo ve své správě po vyhrané válce pro-
 ti Dánsku roku 1864. Zavázalo se platit reparace, ale především
bylo nuceno vystoupit z Německého spolku, který tímto zanikl.
Do jisté míry se transformoval do nového Severoněmeckého spol-
 ku, a to již bez rakouských a českých zemí. V jeho čele stálo Pru-
 s ko a Habsburkové v něm postrádali vliv. Zbývalo už jen pora-
 zit Francii, aby mohlo dojít k úplnému sjednocení Německa.

V důsledku prohrané války také Rakousko odevzdalo Itálii,
spojenci Pruska, Benátsko. Itálie tak paradoxně dosáhla své-
ho, i když její účast ve válce byla velkým debaklem.

Pruská okupace českých zemí trvala po uzavření míru ješ-
tě necelý měsíc.

Kdy odešli Prusové z Přelouče? Běžně dostupné prameny
uvádí překvapivě rozporuplné údaje. Zatímco školní kronika
žádné datum neuvádí, farní kronika uvádí datum překvapivě
brzké: „… po uzavření míru odtáhla dne 18. srpna 1866 po-
slední nepřátelská posádka.“ Na tomto datu je mylný přinej-
menším údaj, že již byl uzavřen mír. V městské kronice je uve-
deno datum téměř o měsíc pozdější – 13. září 1866. V prvních
zpracováních dějin města Přelouče (Nechvíle; Pardubicko, Ho-
licko, Přeloučsko) se objevuje třetí údaj – 2. září 1866.

Aby zmatků nebylo málo, autoři třetího dílu moderních Dě-
jin města Přelouče na str. 35 vyslovují hypotézu, že snad dne
18. srpna přestala být Přelouč pod Pruským velením, ale nadá -
le tu zůstávala pruská posádka, a to snad až do 23. září. (V tom
se ale autoři patrně mýlí, protože poslední pruští vojáci z celé-
 ho českého území odešli již 19. září.)

Pravdě nejbližší bude tedy asi konstatování – pruská po-
sádka opustila Přelouč někdy v první polovině září.

Sčítání škod a jejich náhrada 
Došlo ke sčítání škod a vyčísleny byly s kupeckou přesnos -

tí. Podle seznamu škod sestaveného městem utrpěli škody na
majetku především židovští obchodníci (Ludvík Winternitz, Ale-
xander Kopperle, Mojžíš Fuchs a Filip Freud). Zatímco ztráty ostat-
 ních občanů se pohybovaly v řádu stovek zlatých, ztráty prvních
tří výše zmíněných se pohybovaly v řádu tisíců. Výjimečně vyso -
ké jsou především škody armádního dodavatele Ludvíka Winter -
nitze, částka 27 568 zlatých se blíží polovině částky veškerých
škod ve městě. Ve výčtu ztrát se objevují obilniny, potraviny, li-
hoviny, seno, sláma, jetel, ale třeba i dýmky, rybí tuk, prkna ne-
 bo chmelové tyčky. Pruský seznam škod na polnostech uvádí
největší škody u radního Václava Dítěte. Na polích mu byla

Správná odpověď na naši listopadovou fotohádanku zněla: 
„Na pohlednici z roku 1940 vidíme dům čp. 935 v uli-

ci Za Fontánou těsně před dokončením. Zajímavý je tím,
že byl jednou z mála přeloučských realizovaných staveb
v období druhé světové války a také tím, že ho navrhl vý-
znamný pražský meziválečný architekt Jan Gillar. Slouží
jako mateřská škola.“

Vítězkou se pro listopad stala paní Eva Urbanová, která
jako první zaslala správnou odpověď. Redakce Roštu jí tímto
gratuluje a těší se na vaše další správné odpovědi. 

Do prosincového vydání jsme si pro vás připravili fotogra-
fii, kterou zřejmě pořídil kronikář František Prášil v roce 1974,
a ptáme se: Jakou stavbu fotografie zachycuje, kde se nachází
a jakým účelům po dokončení budova sloužila?

Na správné odpovědi se již tradičně těšíme na známé adre-
 se rost@mestoprelouc.cz. 

12 / 2016 23

                                                                                                            Fotohádanka    w

Fotohádanka

VÁLKA ROKU 1866 – 9. DÍL

Ještě před sto lety se nacházelo v levém rohu hřbitova v Kla-
drubech několik dřevěných křížů s tabulkami se jmény zde po-
 hřbených pruských vojínů. Dnes již v těchto místech žádnou
upomínku na události roku 1866 nenajdeme



zni čena pšenice, řepa, žito, ječmen, řepka a čočka. Celkově zá-
 stup ci města škody odhadovali na 60 000 zlatých, na zasedání
obecního zastupitelstva na konci roku pak částku upřesnili
na 63 145 zlatých a 86 a ½ krejcaru.

O škodách na faře se zmiňuje farní kronika. Nejen že byl
z farářovy kravky připraven beafsteak princi Bedřichu Karlovi,
ale též mu bylo zabaveno seno a louka mu byla vypasena „pru -
s kými volami“. Je však také konstatováno, že za škody byla Pru-
 sy vzácně dána náhrada, i když vedle toho přeloučský farář „za
potravu a jiné věci nežádal ničehož“.

Náhrady byly později skutečně později státem vypláceny,
i když ve značně omezené míře. Týkaly se především dodávek
a služeb poskytnutých rakouskému a saskému vojsku a také
pruských rekvizic. Mnohé ale bylo z těchto náhrad vyřazeno. Jed-
 nalo se například i o ztráty na majetku způsobené průchodem
vojska a přímo bojovými akcemi. Propláceny nebyly ani škody
spjaté s ubytováním pruských vojáků a jinými službami poskyt -
nutými Prusům, tedy i vynucené služby přípřeží. „Odškodnění
mělo mít zčásti naturální formu, neboť rakouská a saská armá -
da se zbavovala přebytečného množství erárních zásob – ze-
 jména potravin a živého inventáře. Zálohy na odškodnění ve
formě peněz směly být vypláceny až do výše jedné poloviny
ná rokované sumy, přičemž jak zemské, tak i centrální komise
kaž dý nárok co nejpřísněji posuzovaly. Hlavní problém spočíval
v ne dostatku písemných podkladů, v prvé řadě pak oněch po-
věst ných rekvizičních poukázek. Protože bylo nutno se nezříd -
ka spolehnout na ústní dobrozdání a svědectví, otevřel se prostor
pro všudypřítomný klientelismus a korupci, ač některé příkla-
dy nespravedlivého rozdílení náhrad bily do očí. … Není ovšem
pravda, že by se nedostávalo peněz – jen státní pokladna vy-
dala na uvedený účel kolem čtyř milionů zlatých a císař ze svých
soukromých prostředků přispěl dalším milionem.“ (P. Bělina /
/ J. Fučík: Válka 1866, s. 595–596) 

Cesta Františka Josefa I. 
po severním bojišti (1. část)

Císař František Josef I. se brzy po odchodu pruských vojá-
ků vydal na inspekční cestu po severním bojišti. Vydal se na ni
18. října z Vídně a první jeho zastávkou bylo Brno. (To bylo za
předchozí války také obsazeno Prusy, a to dokonce 1. pruskou

armádou, která před časem procházela Přeloučí a okolím.) Dá-
le císař cestoval do Olomouce, na bojiště u Tovačova a do Opa-
vy. 24. října navštívil Pardubice a na své další cestě dorazil i do
Kladrub nad Labem, do nichž se na konci září vrátil před Prusy
evakuovaný a císařem oblíbený hřebčín.

Do Kladrub toho dne dorazili také členové přeloučské měst-
 ské rady, aby císaře informovali o válečných škodách v Přelou -
či, přesněji (jak je napsáno v městské kronice) – aby „si mu
postěžovali, že válkou též Přelouč mnoho utrpěla“. Císař slíbil
náhrady a již na místě zanechal 1000 zlatých pro kladrubský hřeb-
 čín a 100 zlatých pro přeloučské chudé. (Pro porovnání – Praha
dostala na chudé 20 000 zlatých, Brno 10 000.)

Téhož dne docestoval František Josef I. do Prahy a zdržel se
tu týden (do 31. října). Mimo jiné zde navštívil slavnostní před-
stavení Smetanovy Prodané nevěsty v Prozatímním divadle. Ná-
 sledoval pomyslný vrchol celé cesty, návštěva míst nejkrvavěj -
ších bitev. Liberec, Jičín, Trutnov, Česká Skalice, pevnosti Josefov
a Hradec Králové, to byly další císařovy zastávky.

V čas Dušiček stanul na místě bitvy u Sadové nedaleko Hrad-
 ce Králové. „Byla … místa, na kterých pobýval velice tiše a takřka
nepoznán. … Soudobý kronikář sděluje jen stručně: „Na Chlu-
mu vešel císař do rozstříleného chrámu a prohlédnuv každé
místo, zaplakal při spatření kaluží krve dosaváde na podlaze
lpících.“ (O. Urban: Vzpomínka na Hradec Králové, s. 406)

Zde zadumaného císaře opustíme. Na okraj budiž pozna-
menáno – netušil, že ho ještě čeká dlouhých 50 let života a vlá-
 dy. Dalším kulatým výročím roku 2016 je právě sté výročí úmrtí
tohoto mocnáře. Stalo se tak 21. 11. roku 1916 v době mnohem
většího válečného konfliktu – první světové války.

Oprava: V minulém díle byly pod fotografie chybně umístěny
některé popisky. Pro přesnost chci alespoň upřesnit, že pomník
22 pruských vojáků se nacházel na fotografiích vlevo a vpra-
vo dole, pomník 30 mrtvých Prusů (od špejcharu) byl na foto-
grafiích uprostřed a vpravo nahoře.

(pokračování příště)

Martin Štěpánek

Poznámka: Seznam použité literatury bude uveden až na kon-
 ci celého cyklu.
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Po smrti českého krále připadla Pře-
louč spolu s jiným majetkem bratřím Jin-
 dřichovi a Hynkovi synům Jiřího z Podě -
brad. Když se zastavilo 23. března 1471
srdce českého krále „dvojího lidu“ Jiřího
z Poděbrad, trvalo více než dva měsíce,
než byla prosazena kandidatura patnác -
tiletého Vladislava Jagellonského. Zájem -
ců, kteří toužebně vzhlíželi po svatovác -
lavské koruně, bylo několik. V první řadě
nemohl chybět Matyáš Korvín, který se
od roku 1469 pyšnil hodností českého
krá le, jíž se mu podařilo získat za pomo -
cí Zelenohorské jednoty. Svatováclavská
koruna měla v tomto období vlastně dva
nositele. V těchto letech přeloučské zbo-
 ží příslušelo k velkému minsterberské-
mu panství s centrem na Kunětické ho-
ře, kterému vládl kníže Jindřich. Přelouč
a okolní vesnice jižně od Labe patřily
k okrajovým částem jeho majetku. V do-
 bě, kdy potřeboval peněžní prostředky
na své vojenské a politické akce, použil
Přelouč jako jednu z prvních částí pan-
ství postoupených do zástavy. Někdy kon-
 cem sedmdesátých let 15. století zastavil
kníže Jindřich za 150 kop grošů čes kých
Petru z Rožďalovic samostatně velký po-
 plužní dvůr na východním předměstí Pře-
 louče, brzy následovala zástava vsi Mo-
košín a konečně v roce 1482 získal většinu
někdejšího přeloučského panství do zá-
stavy minsterberský dvořan a válečník Ště-
 pán Anděl z Ronovce. Zástavu Přelouče
měl lépe právnicky zajištěnu, a tak jej ne-
 ohrozila dravá majetková expanze mo-
ravského velmože Viléma z Penštejna,
která po roce 1490 zcela zvrátila majet-
 kové vztahy na Pardubicku. Pevným práv-
 ním podkladem pro dlouhodobé vlastnic -
tví Přelouče se pro Štěpána Anděla sta la
listina z 19. listopadu 1482, vydaná kní-
žaty Minsterberskými, jejíž obsah stvrdil
zvláštní listinou z 10. března 1483 král
Vladislav Jagellonský.

Vladislav po svém předchůdci Jiřím
z Poděbrad zdědil složitou politickou si-
tuaci, kterou v první polovině jeho vlády
provázely střety s papežem, který podpo -
roval uherského krále Matyáše Korvína.
S Vladislavovou volbou zpočátku nesou -
hlasil ani císař Fridrich III. Habsburský
a nepotvrdil ji. Teprve roku 1474 se na říš-
 ském sněmu v Norimberku dohodli Vla-
dislavovi diplomaté s Fridrichem III., že
císař a český král se budou navzájem

podporovat proti uherskému králi. Poté
Fridrich III. oficiálně uznal Vladislava II.
českým králem a říšským kurfiřtem a slí-
 bil mu udělit země Koruny české v léno.
Učinil tak navzdory tomu, že si papež

Sixtus IV. přál, aby na český trůn usedl Ma-
 tyáš Korvín, který se jako protikandidát
Vladislava Jagellonského rovněž ucházel
na kutnohorském sněmu o své znovu-
 zvolení. Jeho výhodou byla diplomatic-
 ká podpora papežské kurie, která do něj
vkládala své naděje, že skoncuje s če-
 ským utrakvismem a také zastaví turec -
ký nápor. 

Vladislavu Jagellonskému bylo sou-
zeno vládnout českým zemím po dobu
45 let a spolu s vládou jeho syna Lud -
ví ka se jedná o epochu, pro kterou se
vžilo označení „doba jagellonská“. Není
snad né pokusit se o její stručnou charak -
teristiku. Je založená na protikladu: sla-
bý král a téměř všemocná šlechta, která
právě v jagellonské epoše posílila své
su verénní postavení v českém státě, pro
kte rý se vžilo značení stavovská monar -
chie. Vladislav Jagellonský si nepočínal
jen a jen pasivně. Jeho dlouhá vláda
představovala také překonání rozvratů

v českém království, která přinesla dra-
matická doba Jiřího z Poděbrad. Dokázal
poměrně záhy nalézt řešení s Matyášem
Korvínem, svým velkým počátečním so-
kem, což dokládá olomoucký mír z roku
1478. Dosáhl jím plného uznání v če-
ské části království. Snad i tyto úspěchy
na poli státoprávním mu otevřely cestu
k svatoštěpánské koruně, neboť se po
Kor vínově smrti roku 1490 stal uher-
ským králem.

Pro české poměry měla klíčový vý-
 znam politika náboženské tolerance, kte-
 rou se katolík Vladislav Jagellonský trva-
 le zapsal do českých dějin. Psal se rok
1485 a v Kutné Hoře byl uzavřen nábo -
ženský smír, který byl stavy dojednán na
dobu 31 let. V roce 1512 byl dokonce
prohlášen za věčný. Základním obsahem
dokumentu bylo, že utrakvistická a kato -
lická církev se staly rovnoprávnými. Tento
akt měl přirozeně značný vliv na vytvo -
ření ovzduší náboženského klidu a sná-
 šenlivosti. Akceptovala jej i papežská
kurie, která roku 1487 uznala Vladisla-
vovi jeho královský titul. V roce 1500 vy-
šlo tiskem známé Vladislavské zemské
zřízení, český stát se mohl honosit ústa-
vou, jež je trvale spojena se jménem Vla-
 dislava Jagellonského na českém trůně.
S králem Vladislavem je spojen rovněž
rozvoj dvorského, pozdně gotického umě-
 ní – vladislavská gotika. Ačkoliv král od
roku 1490 sídlil v Budíně a do Čech ne-
zajížděl příliš často, přesto se zasloužil
o stabilizaci zemí České koruny.

Tato stabilizace se projevila v průbě-
 hu šestatřiceti let, kdy Přelouči vládli An-
 dělové z Ronovce. Městečko se v míru
velmi dynamicky vyvíjelo a rytíři se zna-
mením býka na štítě využili dočasného
vlastnictví ku prospěchu svému, tak ku
prospěchu samotného městečka Přelou -
če. Hospodářský význam tehdejší Pře-
louče byl dán v prvé řadě její polohou
na tradiční důležité spojnici Hradec Krá-
 lové s Kutnou Horou. Kutnohorské rudné
doly se znovu staly jedním z nejvýznam -
nějších center evropské produkce stříbra.
Přelouč představovala na této trase důle -
žitý mezník, jak dokládají dvě listiny krá-
 le Vladislava Jagellonského, vydané pro
města Kutnou Horu a Kolín ve dnech 23.
a 24. května 1488.

Této komunikační funkce Přelouče vy-
 užil Štěpán Anděl. Na místě starého pří-
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vozu na Labi, dal vystavět dřevěný most,
který je zmíněn v písemných pramenech
roku 1513. Jeho investice urychlila tran-
zit ní dopravu ve směru Hradec Králové –
Kutná Hora a také mu zajistila vydatný
a trvalý zdroj příjmů. Stalo se jím most-
 ní mýto, a které získal zvláštní královské
privilegium. Konjunktura kutnohorského
důlního revíru na přelomu 15. a 16. sto-
letí podnítila i řemeslnou výrobu v Přelou -
či, zvláště se dařilo pivovarnictví. Z písem -
nictví byly zachovány z té doby vzácné
dokumenty. Nejcennější památkou z ja-
gellonského období je rukopis měst-

 ských práv, sestavený z dobových práv-
 ních před loh roku 1488 přímo v Pře louči.
Objemný rukopis nese název „Tyto knihy
jsú knihy wikpildie“. Další význam nou
památkou z doby Andělů z Ronovce je
i velký pozdně gotický zvon z přelouč -
ského kostela sv. Jakuba. 

Podle znění zástavního listu z roku
1482 připadl statek nejstaršímu žijícímu
synu, Štěpánovi. Není známé, co kon-
krétně vedlo Štěpána Anděla roku 1518
k předčasnému prodeji Přelouče. Zřejmě
finanční okolnosti předčasné výplaty za-
 staveného majetku pro něj byly velmi vý-

 hodné a Vilém z Pernštejna mu v tomto
ohledu vyšel vstříc. Připojení městečka
Přelouče a okolních vesnic k velkému
panství pánů z Pernštejna v roce 1518
došlo již za vlády nástupce Vladislava
Ja gellonského, jeho syna Ludvíka Jagel -
lonského.

Pokračování v příštím vydání Roštu

Použitá literatura:
Dějiny města Přelouče díl I. – Petr Vorel
Dějiny východních Čech – František Musil

Marcela Danihelková

Tak jako patří dílo Josefa Lady k Hrusicím, tak patří malíř-
 ská tvorba Iva Štěpánka k Přelouči a jejímu okolí. Vezmeme-li
si v Kladrubech mapu okolí, chceme-li si pořídit originální fo-
 tografii v prodejně vstupenek na choltickém zámku, podívá -
me-li se na oficiální web města Přelouče, všude se setkáme
s nezaměnitelnými veselými malbami tohoto přeloučského uměl-
 ce. Na druhé straně jsme už řadu let zvyklí i na to, že tato tvor-
 ba hranice našeho regionu překračuje. Připomeňme si dvojí
takové letošní vykročení za hranice Přeloučska.

Obrázek pro pana Dunanta
Na konci přeloučského hřbitova se nachází hromadný hrob

vězňů transportu č. 6226, jejichž mrtvá těla zůstala 24. 1.
1945 na přeloučském nádraží. Podle identifikačního čísla
A169899 bylo rozpoznáno, že jedním ze zde pohřbených je
Casimir Oberfeld, židovský rodák z Lodže, hudební skladatel,
který se výrazně podílel na rozvoji francouzské meziválečné
hudební i fimové kultury. Za druhé světové války byl zatčen
a vězněn v koncentračních táborech, především v Osvětimi.
Po Lodži, Paříži, Nice a Osvětimi se poslední zastávkou jeho ži-
 vota stala Přelouč. (Podrobně o tomto tématu psal v Roštu na
počátku roku 2015 pan Jan Závodský.) 

V letošním roce došlo k realizaci přání syna Casimira Ober-
 felda pana G. Dunanta převézt ostatky otce do Francie, tedy do
země, jejíž kulturu Oberfeld rozvíjel a která se mu stala dru-
hým domovem. V květnu tohoto roku byly ostatky Casimira
Ober felda exhumovány, aby byly následně v červenci uloženy
na pařížském hřbitově na Montmartru. 

Exhumaci na přeloučském hřbitově byl osobně přítomen
i pan Dunant. Při té příležitosti obdržel malý dárek – malbu Iva
Štěpánka. Její námět není nahodilý, nese v sobě jistý symbo -
lický význam. Nad Přeloučí, z níž je vedle dominant patrná i část
svatopolského hřbitova, se vznáší balon ve francouzských
národních barvách. Motivy přeloučské a francouzské se spo-
jují v jeden obraz. Připomínají, že se nyní C. Oberfeld na Mont-
 martru nachází možná v pomyslné „lepší společnosti“ A. Du-
mase, Stendhala, E. Zoly, J. Offenbacha, ale nemělo by se
zapomínat na to, že to byla právě Přelouč, která dopřála je-

ho ostatkům více než 71 let klidné spočinutí, a že to byli mi-
mo jiné i místní občané, kteří výrazně přispěli k tomu, aby se
na Oberfeldovu památku nezapomnělo.

Filmová klapka pro Zlín
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Druhé vykročení pana Iva Štěpánka mimo Přeloučsko smě-
 řovalo do Zlína. Ve dnech 27. 5. – 3. 6. tohoto roku zde probí-
 hal 56. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Promítá-
 ny na něm byly snímky z více než padesáti zemí celého světa.
Nyní již tradiční součástí tohoto festivalu byl 19. Salon fil-
mových klapek. 

V rámci něj bývají osloveny osobnosti české výtvarné scé-
ny, ale i veřejného života, aby přispěli originálně upravenou
filmovou klapkou, která se takto stává výtvarným dílem. Klapky
jsou poté na festivalu draženy a získané peníze slouží pod-
poře různých tvůrčích projektů. 

Letos byl osloven i Ivo Štěpánek a ocitnul se tak mezi osob-
 nostmi, z nichž zmiňme např. Kristiana Kodeta, Olbrama Zoub-
 ka, Jana Saudka, hravého Petra Nikla, karikaturistu Jiřího Slívu,
autora legendárního Čtyřlístku Jaroslava Němečka, ilustráto-
ra a komiksového tvůrce Pavla Čecha nebo třeba herečku Dag-
 mar Havlovou. Filmovou klapku vyzdobil i Adolf Born a ta se
stala tak jedním z posledních děl, protože autor ještě před ko-
náním festivalu zemřel. 

Mezi těmito velkými jmény se Ivo Štěpánek umístil více
než dobře. Pravou třešínkou na dortu a potvrzením kvalit by-
lo zjištění, že na hlavní poutače s programem festivalu byla
ze všech 137 klapek jako hlavní motiv vybrána právě klapka
Ivo Štěpánka, nazvaná Vzhůru k nebesům. 

Važme si takových osobností, které snímají z Přelouče
stín Kocourkova a připomínají, že i Přelouč je součástí země
a světa. MŠ
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Umění ak. malíře prof. Zdeňka Sejčka
zapůsobí na každého, kdo má příležitost
je spatřit. Jsou očarováni dospělí i děti.
Malířská díla poskytují podívanou, kte  -
rou lze spatřit stokrát znovu, a která ni-
koho nenechají chladnými. Určitě všech-
 ny pobaví, nebo potěší, dojmou, nebo
nad chnou, ale zároveň nezapomenutel -
ným způsobem rozšíří každému duchov -
ní obzor. 

Jméno Zdeňka Sejčka je neodmysli -
telně spjato v českém kulturním pově-
do mí s jeho rodným krajem, kde se ve
Žlebech u Čáslavi před devadesáti lety
2. 12. 1926 narodil. Historik umění, ma-
líř, grafik a pedagog v současné době ži-
 je a tvo ří v Ronově nad Doubravou v Par-
 dubic kém kraji. Prof. Zdeněk Sejček se
nepřetržitě věnuje vlastní kresbě, grafice
a knižní ilustraci. Podílí se na vydávání
místního ronovského časopisu Městeč-
ko na dlani. Je členem Sdružení českých
výtvarných teoretiků a kritiků.

V době, kdy na výstavní síně útočí ab-
 straktní moderní tvorba, vytváří Zdeněk
Sejček zbásněné náměty, téměř s foto-
grafickou přesností maluje lidské tělo a je-
 ho pohyb. Stěžejním tématem je pro něj
také krajina, a to zejména krajina Želez -
ných hor. Z projevu malíře je znát, že in-
 tenzivně studoval u vynikajících umělců
obor kresby, grafiky, malby a sochařství
na Pedagogické fakultě Univerzity Kar-
lovy v Praze u profesorů Cyrila Boudy,
Karla Lidického a Martina Salcmana. Sou  -
běžně při tom na přírodovědecké fakul -
tě vystudoval i obor geografie. Vedle hle-
 dání a následného kultivování vlastního
výtvarného rukopisu toužil studovat ta-
ké estetiku a dějiny umění. Proto navště -
voval přednášky historiků umění a poz-
ději na Filozofické fakultě UK absolvoval
i dálkové studium estetiky a dějin umě-
ní u prof. Miloše Júzla, a dr. Luďka Nová -
ka a prof. Antonína Sychry.

Estetiku a výtvarnou výchovu vyučo -
val na gymnáziu a Střední pedagogické
škole v Čáslavi. Celkem 25 let byl před-
sedou Klubu přátel výtvarného umění Čá-
 slavi. Je zakladatelem regionální Gale-
rie Antonína Chittussiho v Ronově nad
Doubravou. 

Též dokumentární materiály – knihy,
které prof. Sejček napsal, umožňují na-
hlédnout do rozsáhlého tvůrčího záze-

mí umělce. Obsáhlá publikace Jindřich
Průcha v dopisech a vzpomínkách z ro-
ku 1988 vznikla z dlouholeté plodné
spolupráce s Vojslavou Průchovou, ses -

trou Jindřicha Průchy a také monogra-
fie Jindřich Průcha, kterou vydala v roce
2004 Národní galerie v Praze. Dalšímu
malíři z kraje pod Železnými horami An-
 tonínu Chittussimu věnoval své dílo, kni-
 hu Mladý Chittussi z roku 1965. Jako spo-
 luautor se též podílel na vlastivědných
publikacích o kraji pod Železnými ho-

rami – Almanach Ronova nad Doubra-
vou z roku 1998 a Tam, kde teče Doub-
ravka, 1998. Významnou část jeho pra-
cí tvoří i sborníky Klasikové české
krajinomalby v Železných horách, 2006,
Pokračovatelé české krajinomalby v Že-
lezných horách, 2007. 

Na čáslavských školách strávil
prof. Sej ček téměř čtyřicet let, během nich
pozitivně ovlivnil řadu studentů, kteří vy-
 nikali výtvarným nadáním a vychoval de-
 sítky budoucích výtvarných pedagogů.
Z některých jeho žáků se stali úspěšní
výtvarníci, architekti nebo kunsthistori-
ci. Malířská tvorba Zdeňka Sejčka je za-
stoupena ve sbírkách Národní galerie
v Praze, Galerii Felixe Jeneweina v Kut-
né Hoře, Galerii Jindřicha Průchy v Čá-
slavi a v dalších galeriích i soukromých
sbírkách v zahraničí. 

V květnu 2016 byla otevřena v pro-
storách Dusíkova divadla v Čáslavi obsá -
hlá retrospektivní výstava děl prof. Zdeň-
 ka Sejčka, nazvaná Tóny Železných hor.
V listopadu téhož roku v čáslavské vý-
stavní síni byly vystaveny umělcovy kres-
 by. Obě výstavy ukázaly kultivovanou
tvorbu umělce respektovanou tradičním
výrazem v malbě. Expozice byly dárkem
k 90. životnímu jubileu této významné
kulturní osobnosti, ale zejména poctou
a úctou veřejnosti a představitelů měs-
ta k autorovu vynikajícímu dílu. 

Marcela Danihelková
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Poslední dobou se nám v kanceláři více než obvykle opaku -
je tato situace. Přijde pán či paní, někdy i manželský pár a v ruce
drží vyrozumění o zahájení exekuce na majetek jednoho z nich
či rovnou obou. Důvodem k vedení exekuce je nezaplacená po-
 hledávka, ze které ani jeden z nich neviděl ani korunu, proto -
že s dobrým úmyslem pomohli svému známému k získání úvě-
 ru. Ano, je tu ještě ten dobrý známý, kterému by nikdo nepůjčil,
ale když se mu zaručí kamarád, tak vytoužené peníze dostane
i se slibem, že to pak i sám splatí, jen tam nutně někoho potře -
buje – „jen aby mu to dali“. 

Jenomže jak tak bývá, banka dobře ví, proč by jemu samot -
né mu nepůjčila. A proto to často dopadá tak, že když nemá
dluž ník, tak se věřitel uspokojí na ručiteli nebo lépe – na spolu -
dlužníku. A že nemůže? Proč by nemohl, má přeci smluvní ujed-
 nání i s druhým.

Co se pod shora uvedeným skrývá? Je to jednoduché – ten
druhý, ten, který je tím kamarádem pro získání úvěru či půjč-
 ky, je ručitel nebo spoludlužník toho prvého. Jak jejich vztah
funguje v poměru k věřiteli, to bude ve stručnosti obsahem to-
 hoto článku.

Ručení je v situaci shora uvedenou tou méně nepříjem -
nou formou podílení se na závazku jiného. Při ručení není
ru čitel pří mým dlužníkem, ale sám osobně a svým majetkem
ru čí za splnění povinnosti dlužníka, tedy toho, kdo uzavřel
smlouvu, na jejímž základě má něco pro věřitele vykonat, nej-

 častěji zaplatit. Až tehdy, když dlužník neplní řádně a včas, mů-
 že se věřitel obrátit na ručitele s žádostí o plnění za dlužníka,
dříve ne. Ve chvíli, kdy zaplatí věřitel za dlužníka, dluh je spl-
 něn a ruči tel může po dlužníkovi žádat to, co za něj zaplatil vě-
 řiteli s tím, že dlužník už není dlužníkem věřitele, ale svého
ručitele.

O poznání horší situací je být zavázán k dluhu společně
a nerozdílně. Totiž pokud jeden inkasuje peníze z úvěru a dru-
hý tam je jen proto, aby byl pro poskytovatele úvěru ve spojení
s prvým zárukou, že se peníze věřiteli vrátí, je tento druhý za-
vázán stejně, jako prvý. V případě spoludlužníků je zcela lhos-
 tejné, kdo úvěr čerpal. V takovém případě totiž věřitel nemusí
čekat, až přestane být dluh splácen, může platby požadovat po
každém z dlužníků současně i přes to, že se mezi sebou domlu -
vili, že bude splácet jen ten, který finance spotřeboval.

Proto se tedy doporučuje být nadmíru obezřetný. Zprvu je-
vící se kamarádská výpomoc může skončit rozvodem manžel -
ství, prodejem rodinného majetku a rozvratem předchozích do -
brých a vřelých vztahů. Takové věci se jen těžko zachraňují a co
víc, shora uvedené jednání „pomoci“ k získání úvěru by také
v krajních případech mohlo být posouzeno jako trestný čin
úvěrového podvodu, na což trestní zákoník pamatuje přísluš-
nou trestní sazbou.

Mgr. Jan Novák 
www.advokatikh.cz/akchvaletice
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Jak známý k penězùm pøišel

Inzerce



Dobrý den vážení čtenáři. Vánoce
máme přede dveřmi. Přišel čas, kdy na
našich stolech se častěji objevují ryby
než v jiném ročním období. Já toho vy-
užiji a nabídnu vám něco, co k vánoč-
ním svátkům patří. 

RYBÍ POLÉVKA
Co budete potřebovat – hlavu a vnitř-
 nosti z větší ryby, všechny ploutve,
kořenovou zeleninu, mrkev, petržel,
celer, menší cibuli, sádlo, velkou lží-
ci polohrubé mouky, lžíci hrubé kru-
pice, nahradí jikry, hrneček mléka,
Podravku, mletý pepř, sůl, kostičky
housky na osmažení. 
Postup – důkladně omyté ploutve, hlavu
a vnitřnosti dejte do studené, mírně oso-
 lené vody a uvařte. 
Poznámka – u vnitřností dejte velký po-
zor na žluč, kterou musíte pečlivě odstra -
 nit. Též odstraňte žábry. Po uvaření vývar
sceďte, maso z hlavy oberte. Na sádle
orestujte jemně pokrájenou zeleninu, při  -
dejte mouku a krupici a vytvořte hustou
jíšku. Tu rozřeďte mlékem a následně
ry bím vývarem. Ochuťte Podravkou, solí
a pepřem. Maso z hlavy jemně pokrá jej-
 te a dejte do vývaru. Polévka by nemě la
být příliš řídká. Před podáváním přidejte
osmažené kostičky housky nebo veky. 

DÝŇOVÁ POLÉVKA HOKAJDO
Co budete potřebovat – dýni Hokajdo,
cibuli, máslo, kostku hovězího bujo-
nu, česnek, muškátový květ – může te
ho nahradit mletým novým kořením.
Sůl, mletý pepř, housku na osmažení.
Postup – čistě omytou dýni rozpulte, do-
 čista odstraňte semena a i se slupkou
nakrájejte na malé kostky. Na másle do-
 sklovata osmažte cibuli, přidejte dýni,
osolte, opepřete, několik minut restujte.
Následně zalijte vodou, přidejte kostku
bujonu, 3 stroužky prolisovaného česne -
ku, muškátový květ a vařte do úplného
změknutí dýně. Pak vše dohladka roz-
 mixujte. Polévka by měla mít krémovou
hustotu. Závěrem můžete ještě dochu -
tit. Mlsouni si ji mohou mírně okyselit
octem. Podávejte s opečenou houskou. 

KAPR NA VÍNĚ
Co budete potřebovat – několik porcí
kapra, kelímek smetany na šlehání,

2,5 dcl bílého vína, několik čerstvých
žampionů, lžičku strouhaného křenu,
hladkou mouku, koření na ryby, cibu -
li, olej, sůl. 
Postup – porce kapra osolte, potřete ko-
 řením na ryby, obalte v mouce a na ole-
 ji osmažte. Přidejte na kolečka pokrá-
je nou cibuli a na plátky nakrájené
žampiony. Zalijte vínem, posypte kře-
nem a pod pokličkou duste do změknu -
tí kapra. Následně vše zalijte smetanou,
krátce povařte a můžete podávat. 

VOŇAVÝ PSTRUH
Takto připravení pstruzi jsou velice

pi kantní pro svoji charakteristickou vů-
ni a chuť. Někomu se tudíž nemusí za-
mlouvat. Proto doporučuji si je připravit
nejdříve v menším počtu na zkoušku.
Určitě nebude chutnat jako pstruh ope-
 če ný. Záleží na vás. 
Co budete potřebovat – omyté a dob-
 ře očištěné pstruhy, máslo a nálev.
Ten si připravíte takto. Přibližně litr
vo dy, velkou lžíci neředěného octa,
8–10 kuliček pepře, 4 velké kuličky
nového koření, 2 bobkové listy, ci-
 buli, ½ kávové lžičky soli, lžičku Po -
dravky. 
Postup – solí a Podravkou vytřete vnitřek

pstruha. Do vody dejte rozpůlenou cibu -
li, ocet a všechno uvedené koření. Při-
 veďte k mírnému varu na dobu alespoň
30 minut. Nálev zceďte, vložte do něj
pstruha a krátce zvolna 5 minut vařte.
Ne déle, jinak se vám ryba rozpadne.
Na konec ho opatrně vyjměte, dejte na
talíř, polijte rozpuštěným máslem. Jako
pří loha jsou vhodné vařené brambory
a pří lohová zelenina.

JABLKOVÉ LÍVANEČKY
Bleskovou pochoutku si můžete udě-

 lat k odpolední kávě. 
Co budete potřebovat – hrneček mléka,
hrneček polohrubé mouky, hrneček
jemně strouhaných jablek, jednu lžič-
 ku cukru, jeden prášek do pečiva,
špet ku skořice, špetku soli, jedno va-
 jíčko. Na ozdobu šlehačku marmelá-
 du, nebo nějaké zavařené ovoce, olej
na smažení. 
Postup – v mléce rozkvedlejte vajíčko, po-
 stupně vmíchejte mouku s cukrem, prá-
 š kem do pečiva, skořicí a solí. Přidejte
jablka a vytvořte těstíčko. To postupně
dávejte lžící na rozpálený olej v pánvič -
ce nebo vymaštěném lívanečníku. Na ho-
 tové lívanečky si udělejte ozdobu dle va-
 ší fantazie. 

Ke všem jídlům vám přeji dobrou chuť
a krásné, pohodové svátky

Pavel Culek 
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Někteří z nás se v nedávné době setkali s tím, že je co by
chodce, zastavila hlídka policie a zajímala se o naše obleče -
ní. Nejednalo se ale o tzv. módní policii, objevující se na strán-
 kách povětšinou bulvárních tiskovin, kritizující vkus známých
osobností. Ti skuteční policisté hodnotili soulad odění s legis -
lativou. Od letošního února totiž platí novela zákona, která jed-
 noznačně stanovuje chodcům mimo obec povinnost, mít na
sobě za snížené viditelnosti reflexní prvky, které jsou viditel-
 né pro všechny ostatní účastníky silničního provozu zpředu,
zezadu i z boku. A uvědomme si, že snížená viditelnost ne-
ní pouze doba od západu slunce po jeho východ, ale i mlha,
hustý déšť nebo sněžení. Reflexní prvky jsou tak povinné za
těchto podmínek i v denní dobu. Já osobně bych doporučoval,
jak už jsem o tom v minulosti zde psal, používat reflexní prv-
 ky nejen chodcům (i cyklistům či venčeným psům) a nejen mi-
 mo obec. Viditelnost postavy vybavené takovým prvkem, vzrů -
stá, až na stovky metrů. To dává dostatek času řidiči i rychle
jedoucího vozidla k tomu, aby zabránil střetu. Policisté zatím
zjištěné nedostatky řeší domluvou, případně rozdáváním do-
plňků s reflexní úpravou, které jsou určeny třeba k aplikaci na
oděv. Benevolentní přístup nebudou zcela určitě zastávat věč-
 ně. A hlavně nejde jen o pokutu. Nerozšiřujme počty zmrza -
čených či usmrcených, nedbajících zásady „být vidět“!

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

Zprávy z Klasu
Nejen chladné počasí, ale i uzavřené ob-

jekty, cíle našich výletů, nás donutily trávit
naše pravidelná setkávání pod střechou. 

25. října jsme si zkoušeli tisk na textil. Podařilo se nám
ozvláštnit nejen tašky, ubrousky, polštářky, ale i trička. K té-
to technice se ještě vrátíme a k tisku využijeme logo, které
nám navrhl pan Štěpánek. 

Na druhé setkání jsme pozvali i veřejnost. Jednalo se
o před nášku, která obeznámila přítomné nejen s novými
praktikami podomních prodejců, ale dostalo se nám pouče-
ní o možnostech v oblasti darování a dědění. Městský úřad
za půjčil k této příležitosti zasedací síň. Téměř většina míst
byla obsazena. Paní Jana Otradovská z Občanské poradny se
sídlem v Pardubicích rozdala nejen letáčky s kontaktní adre-
sou, ale také brožury, které shrnují základní poučení o této
pro blematice. 

Při dalším listopadovém setkání 23. 11. si promítneme zá-
 žitky z prázdninových cest v promítacím a přednáškovém pro-
 storu kulturního a informačního centra v 1. patře bývalého
MěU na Masarykově náměstí.

Informace o Klasu (Klubu aktivní senior) jsou na tel. čís-
lo 608 062 957 nebo na e-mailu frantkubat@atlas.cz.

Kubátovi

Pokuty od hasičù, aneb Když to nejde po dobrém
Přinášíme již desátý a zároveň poslední díl seriálu o tom,

jak předcházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za ne-
 dodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes téma:

Návody k obsluze nejsou jen papír, jsou důležité. 
Za jejich nedodržení hrozí pokuta až půl milionu korun! 

Téměř každý výrobek, zařízení, spotřebič či stroj má návod
k obsluze, návod k použití, uživatelský manuál nebo podobný
dokument, podle kterého má to či ono zařízení být používáno. 

Prioritním úkolem návodu je seznámit uživatele s tím, jak
se má zařízení nebo výrobek používat, aby plnil svoji funkci,
ale téměř vždy obsahuje i bezpečnostní upozornění a rizika
spojená s provozem. 

Pokud si koupíme kamna, v návodu se dozvíme, jak dale-
 ko musí být hořlavé předměty, jestliže si koupíme vařič, sporák,
nebo třeba jen nabíječku baterií, vždy v návodu budou bez-
peč nostní upozornění. Ve většině případů se jedná o rizika úra-
 zu elektrickým proudem, ale často i o nebezpečí vzniku požáru. 

Zákon o požární ochraně ukládá občanům i firmám „DO-
DRŽOVAT TECHNICKÉ PODMÍNKY A NÁVODY VZTAHUJÍCÍ
SE K POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ NEBO ČINNOSTÍ“.
Nedodržení návodu je tedy z hlediska požární ochrany pova -
žováno za přestupek či správní delikt, jinými slovy povinnost
uvedená v návodu je postavena na úroveň zákonné povinnos   -

ti. A to vůbec není legrace. Prokáže-li se u požáru nebo při po  -
žární kontrole, že nebyl nebo není dodržován návod k obslu -
ze z hlediska požární bezpečnosti, hrozí občanovi pokuta až
do výše 20 tisíc Kč a právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě až 500 tisíc Kč.

Každý návod, kde jsou požární rizika uvedena, je tedy tře-
 ba uchovat, nevyhazovat, neničit. Není na škodu čas od času
tyto dokumenty opětovně prostudovat a připomenout si bez-
pečnost při užívání a provozu. Při školení zaměstnanců ve fir-
mách, návody resp. v nich vyjmenovaná rizika zahrnout do ob-
 sahu školení. Návody a manuály pečlivě ukládat a evidovat.
I zde totiž platí, že neznalost neomlouvá…

Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá hasičský zá-
chranný sbor kraje (kontakty pro více informací v Pardubickém
kraji: www.hzspa.cz).  

mjr. Ing. Jan Novotný,
HZS Pardubického kraje
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Buïte vidět Klub aktivní senior (KLAS)



V Kolesách u Kladrub nad Labem se 5. listopadu uzavře -
 la česká dostihová sezona 2016. Toho dne vstoupil do finále
Koleský překážkový šampionát, který po dvou mítincích byl sil-
 ně vyrovnaný. Závěrečný třetí mítink rozhodl o umístění trené -
rů, jezdců, žokejů a jezdkyň amazonek v překážkových dosti -
zích tohoto uznávaného závodiště, které je druhé v Pardubickém
kraji. V šampionátu překážkových trenérů obhájil loňské vítěz -
né místo Váňa st., stejný počet bodů měla trenérka Růžičková
a Junková, které bodovaly na druhém místě, třetí místo má tre-
 nérka Sedláčková-Myšková (z Valů u Přelouče). V kategorii jezd-
 ci vítězí jezdec Liška těsně o bod méně jezdec Kubík a na třetím
místě dokončil překážkové dostihy bodované jezdec Ferhanov.
Žokejský překážkový šampionát výrazně ovládl žokej Novák,
o několik bodů méně se umístil žokej Myška a Váňa ml. a tře-
 tí místo drží žokej Kratochvíl. V rámci jezdkyň amazonek v tom-
 to šampionátu byla zmiňována Barbora Málková (vítězná an-
 kety 2016) a Veronika Řezáčová. Letos více měla štěstí Barbora
Málková, která šampionát vítězně ovládla. Loňská obhájkyně
Veronika Řezáčová měla smolný rok, kdy jí provázelo zraně-
ní. Právě ona si vybrala v Kolesách svou daň smůly kdy posled -
ním překážkovém dostihu (proutěné překážky) sezony měla
pád s více koňmi na poslední proutěné překážce ve finiši před
cílovou rovinkou tohoto závodiště. Koleští pořadatelé dostihů
rádi by vyslyšely slova příznivců a hlasy příznivců Koleských
do stihů, kdyby Kolesa otevíraly jarní překážkovou sezonu. V mi-
 nulosti se jarní Kolesa uskutečňovala (překáž. dostihy) na Ve-
 li konoční pondělí. Dostihový kalendář na další sezonu se rozho -
duje po návrzích závodišť se svými termíny na Jockey clubu ČR.
Snad se Kolesa udrží pro jarní sezonu 2017.

Josef Vaníček Jun.

V sobotu 12. listopadu se v přeloučské Sokolovně opět
se tkaly generace basketbalistů a jejich příznivců, aby
v přá tel ské atmosféře společně oslavili 70 let od založe-
 ní oddílu.

Dopolední sportovní program začal již o půl deváté, kdy
se na palubovce pod vedením svých trenérů představili naši
nejmladší minižáci, dále si zahráli starší žáci i žákyně a před
polednem nastoupili muži, kteří si po letech chtěli vyzkoušet
svoje basketbalové umění. Celý dopolední program zakonči lo
utkání žen.

V 15 hodin se většina domácích příznivců i hostů pře-
 sunu la do sportovní haly, kde se zájmem sledovali průběh
ligové ho utkání mužů A s družstvem Basket Poděbrady.
Výhrou 81:59 a vynikající hrou všech hráčů pozitivně přispěli
k probíhajícím oslavám!

V 18 hodin bylo v Sokolovně vše připraveno k slavnost -
ní schůzi. Výbor oddílu basketbalu mezi všemi zúčastněnými
při vítal i zakládající členy – pana Miroslava Breberu a Jiří  -
ho Mar šálka, dále pana Luboše Buluška a další hosty, kteří
do Přelouče vždy rádi přijedou zavzpomínat na léta pod bas -
 ketbalovými koši.

Po celý den si všichni mohli prohlédnout výstavu fotogra-
 fií, trofejí, diplomů a hlavně kronik z celé dlouholeté histo -
rie. Nejvíce pozornosti však přitahovala velká obrazovka v před-
 sálí, na které se postupně objevovaly fotografie jednotlivých
družstev, hráčů, trenérů, momentek ze zápasů, soustředě-
 ní, závěrečných hodnocení,… od roku 1946 do ro ku 2016!!!

Příjemná zábava při hudbě, tanec, losování tomboly i tra-
diční střelecká soutěž ukončily slavnostní basketbalový den. 

D. Rambousková

Jak je známo uznávané Koleské dostihové závodiště (letos
tři mítinky) se velice přibližuje dostihům Švýcarského Aarau
centrálního závodiště v zemích Helvetského kříže. Na tomto
zmiňovaném závodišti průběžně letos úspěšně bodoval jez-
dec/jockey Ondřej Velek v překážkových dostizích, kdy Aarau
letos vypsalo čtyři dostihové mítinky. Mladý Ondřej Velek po
pár letech je oceněn Cenou SWISS TURF, AARAU (třináctý roč-
 ník) za úspěchy/umístění v dostizích Aarau.

V Kolesách na sobotním (5. 11. 2016) posledních překáž -
kových dostizích Čech a Moravy převzala Cenu SWISS… jeho
maminka Dagmar Velková.

Jezdec/jockey Velek má ve Švýcarsku dobře našlápnuto.
To ho může vynést i do sedel koní startujících ve Švýcarském
ST. MORITZ kde se běhají dostihy na zamrzlých jezerech včet-
ně překážkových na začátku roku 2017.

Cenu SWISS v Kolesách předaly, Miroslav Hanuš (Dynamit)
a Josef Vaníček Jun. Josef Vaníček Jun.
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Tøetí mítink rozhodl 
v Kolesách

70. výročí basketbalu 
v Pøelouči

Kolesa – Aarau 2016



Muži A:
Sokol Písek – BK Přelouč 98 : 86 (57:42)
Body: Konvalina 28, Blažek 18, Bulušek 12, 

Sojka 12, Dašek 8, Šindelář 5, 
Truneček 3

BK Lions Jindřichův Hradec – BK Přelouč 79 : 85 (51:39)
Body: Konvalina 31, Truneček 15, 

Bulušek 14, Sojka 11, Dašek 8, 
Šindelář 3, Blažek 3

BK Přelouč – Basket Poděbrady 81 : 59 (37:30)
Body: Bulušek 19, Sojka 18, Richtr 15, 

Pacák 15, Konvalina 7, Blažek 3, 
Kmošek 2, Dašek 2

Navíc muži A sehráli 3. kolo Českého poháru, kdy k nám
přijel bojovat o postup do dalšího kola jeden z vedoucích cel-
 ků první ligy – družstvo Basketbalu Olomouc. Diváci se nako -
nec proti favoritovi překvapení nedočkali, ale viděli velmi vy-
rovnané utkání se zajímavým průběhem (vedli jsme 29:16!).

BK Přelouč – Basketbal Olomouc 63 : 72 (43:38)
Body: Konvalina 20, Pacák 11, Sojka 10, 

Bulušek 10, Zikmunda 9, Truneček 3

Muži B:
TJ SPŠ stavební Náchod – BK Přelouč 92 : 80 (43:42)
Body: Jechura 25, Dašek 20, Tužil 18, 

Šindelář 11, Kautský 6

BC Spartak Rychnov n. Kněžnou 87 : 47 (39:21)
Body: Jechura 12, Tužil 11, Kautský 10, 

Vondráček 8, Šindelář 4, Haas 2

TJ Jiskra Hořice – BK Přelouč 61 : 69 (31:33)
Body: Marek 21, Kmošek 14, Jechura 12, 

Tužil 11, Priessnitz 6, Šindelář 5

Ženy:
BSK Jičín – BK Přelouč 50 : 57 (31:31)
Body: Nešetřilová 19, Doležalová 11, Sedláčková 10, 

Fričová 8, Žáková K. 7, Bogdányová 2

Kadetky U 17:
BK Přelouč – Basket Josefov 67 : 30 (32:19)
Body: Novotná L. 19, Písařová 17, Žáčková 9, 

Petrová M. 8, Hejná 6, Novotná K. 6, 
Nepovímová 2

BK Přelouč – BK Josefov 43 : 55 (19:33)
Body: Novotná K. 11, Žáčková 9, Písařová 6, 

Novotná L. 6, Petrová A. 4, 
Smejkalová 3, Hejná 3, Nepovímová 1

BK Žďár n. Sázavou – BK Přelouč 84 : 44 (47:18)
Body: Žáčková 15, Štainerová 8, Petrová M. 5, 

Písařová 5, Novotná L. 3, Nepovímová 2, 
Hejná 2, Staňková 2, Novotná K. 2

BK Žďár n. Sázavou – BK Přelouč 105 : 46 (62:17)
Body: Novotná L. 15, Štainerová 8, Petrová M. 5, 

Petrová A. 5, Písařová 4, Hejná 4, 
Novotná K. 2, Žáčková 2, Nepovímová 1

Žáci U 15:
7. 10. sehráli před zahájením sezony přátelský zápas s li-
 govými žáky U 14 z BK Pardubice. Byla to jistě výborná pří-
 prava na mistrovská utkání.

BK Pardubice – BK Přelouč 56 : 74 (27:31)
Body: Krejzl 32, Priessnitz 16, Kouba 15, 

Vamberský 4, Plaček 3, Souček 2, 
Šindelář 2

První letošní mistrovská utkání:

BVK Holice – BK Přelouč 63 : 29 (30:17)
Body: Krejzl 11, Plaček 6, Vamberský 4, 

Hejný 2, Priessnitz 2, Kouba 2, 
Šindelář 2

BVK Holice – BK Přelouč 78 : 39 (39:26)
Body: Plaček 13, Krejzl 8, Kouba 8, 

Zelenka 4, Vamberský 2, Hejný 2, 
Priessnitz 2

BK Přelouč – Sokol Nová Paka 86 : 54 (43:32)
Body: Krejzl 24, Šindelář 12, Plaček 11, 

Priessnitz 10, Hejný 10, Souček 9, 
Vamberský 6, Kouba 4

BK Přelouč – Sokol Nová Paka 89 : 62 (44:25)
Body: Plaček 29, Kouba 14, Krejzl 13, 

Souček 12, Hejný 7, Priessnitz 6, 
Šindelář 4, Vamberský 4

Minižáci U 11:
BK Pardubice – Sokol Přelouč 131 : 3 (61:0)
Body: Kysilka 2, Novotný 1

BK Pardubice – Sokol Přelouč 129 : 12 (73:2)
Body: Novotný 3, Barcal 2, Dobruský 2, 

Kysilka 2, Uchytil 2, Miláčková 1

Pokud si chcete přečíst k průběhu jednotlivých zápa -
sů komentáře trenérů, podívejte se na internetové stránky
www.basketprelouc.unas.cz. Zajímavé fotografie z utká-
ní naleznete na www.novtom.cz. A úplně nejlepší je přijít
se podívat přímo do haly či sokolovny! Těšíme se na vaši
návštěvu!

D. Rambousková
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Pod basketbalovými koši…
… se odehrály další zápasy jednotlivých družstev



A-TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA)
neděle 23. 10. 

JUNGLE FEVER KLADNO – HC JESTŘÁBI 2 : 1
po sam.náj. (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0)

Branka: Michetschläger 

neděle 30. 10. 
HbK KARVINÁ – HC JESTŘÁBI 3 : 2 

po sam.náj. (1:1, 1:0, 0:1 – 1:0)
Branky: Horák, Hejhal 

neděle 6. 10. 
SK JIHLAVA – HC JESTŘÁBI  2 : 0 (1:0, 1:0, 0:0)

neděle 13. 10. 
HC JESTŘÁBI – SK JIHLAVA  0 : 3 (0:1, 0:1, 0:1)

B – TÝM (2. NÁRODNÍ LIGA – VÝCHOD)
pátek 21. 10. 

HC JESTŘÁBI B – JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC 0 : 6
(0:3, 0:2, 0:1)

sobota 29. 10. 
HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE – HC JESTŘÁBI B 12 : 1

(4:0, 3:0, 5:1)
Branka: Raška

sobota 5. 11. 
HC JESTŘÁBI B – TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ B 3 : 0 

(1:0, 2:0, 0:0)
Branky: Kalousek, Horák, Dekereš

sobota 12. 11. 
HC JESTŘÁBI B – HBC JOKERIT CHRUDIM 2 : 3

(1:0, 0:2, 1:1)

STARŠÍ ŽÁCI (MČR – VÝCHOD)
neděle 23. 10. 
HC JESTŘÁBI – HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE 0 : 20

(0:7, 0:4, 0:9)

sobota 5. 11. 
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC – HC JESTŘÁBI 6 : 3

(1:0, 2:1, 3:2)
Branky: Zbořil, Herman, Kubátová

sobota 12. 11. 
HC JESTŘÁBI – TJ SRŠNI SVITAVY  1 : 5 (0:2, 0:0, 1:3)

Branka: Zbořil.

MIKRO A MINI PŘÍPRAVKA (PŘEBOR ČV)
Tomáš Hájek:

„Ve dnech 22. a 23. 10. 2016 jsme se zúčastnili turnajů mi -
kro a minipřípravek v minihokejbale. Sobotní turnaj mikropří-
pravky (formát 3+0) konaný v Pardubicích byl součástí velmi
zajímavé akce tzv. Československého Superpoháru, kde byly

k vidění reprezentace Old boys a následně úřadující mistři
v ho kejbale obou zemí. Po nečekaném odstoupení Svítkova
jsme hráli ve své skupině 2 utkání s Heřmanovým Městcem,
2 utkání s Pardubicemi a poslední utkání jsme hráli s Letohra -
dem. Utkání byla velmi vyrovnaná a nakonec jsme dvakrát pro-
 hráli o 2 góly, jednou o gól jednou jsme remizovali a v po-
sledním utkání jsme dokázali zvítězit. Počasí nám všem přálo,
bylo slunečno, plast se nesmekal, spokojenost tedy ve všech
směrech.

Nedělní turnaj minipřípravky (formát 3+1) konaný na na-
šem hřišti v Přelouči se nesl pro náš tým ve znamení mnohdy
nerovných soubojů se staršími soupeři, proti kterým zatím moc
šancí nemáme. Nicméně jsme se nezalekli a všichni statečně
bojovali. Z pěti utkání jsme dvakrát vysoko podlehli, zejména
v utkáních s Heřmanovým Městcem a Poličkou jsme dostali
pěk ný výprask. Ostatní utkání se nám však celkem povedla,
prohrá li jsme v napínavém zápase s Českou Třebovou 2:5,
s Pardubi cemi 0:2 a v utkání s Chlumcem nad Cidlinou se nám
povedlo dokonce vybojovat remízu. Chválím všechny malé Je-
 střáby za bojovnost, nadšení a předvedený výkon v obou hra-
cích dnech.

Děkuji všem rodičům za podporu. Oba turnaje se povedly,
těšíme se na další.“

MINI PŘÍPRAVKA (PŘEBOR ČV)
Tomáš Hájek:

„V neděli 13. 11. jsme se zúčastnili třetího turnaje minipří -
pravek ve Svítkově. Turnaj hodnotíme jako povedený, přestože
jsme obsadili šesté, tedy poslední místo. Neprohráli jsme všech-
 na utkání, vybojovali jsme remízu s Pardubicemi a sehrá li vel-
mi pěkný a napínavý zápas se Svítkovem. V ostatních třech
utkáních s Ježky, Letohradem a Chlumcem jsme tahali za krat-
 ší konec pomyslného provazu. 

Trénujeme dál a těšíme se na další turnaj.“

ROŠTÌNKY NA DOMÁCÍM TURNAJI ČTVRTÉ
Kouč Filip Oliva:

„Domácí turnaj končíme na čtvrtém místě a u mě osobně
převládá mírné zklamání, protože medaile tentokrát byla v na-
šich silách. Tak jako tak jsme alespoň splnili hlavní cíl, tedy
udržet skupinu A i pro start sezony 2017. Začátek byl z naší
strany perfektní a výkon proti Letohradu asi nejsebevědoměj-
ším zápasem Roštěnek v letošní sezoně. Bohužel se toto sebe -
vědomí u nás ohřálo jen na první zápas a vrátilo se až se zá-
 pasem posledním. V něm jsme sice sehráli s Třebovou zcela
vyrovnanou partii, ale s pěti střelami na branku za celý zápas
jsme asi na víc, než jeden vstřelený gól pomýšlet nemohli.
Přesto jsem do další sezony optimistou a věřím, že jako tým
jdeme správným směrem. V nové sezoně tak budeme chtít na
tu uplynulou určitě navázat.“

Sestava: Cidlinská (Šafrová) – Kandrová, Škodová, Hudcová –
Čapková, Hamerníková – Vašicová, Kubátová – Špal-
 ková, Karabcová (Priessnitzová)
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DOSAVADNÍ PODZIMNÍ VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI



Družstvo žen vstoupilo do nové sezóny 2. ligy žen famóz -
ně dvěma výhrami, když zejména výhra nad ambicemi neše-
tří cími Sokolkami z Pardubic potěšila, a v sobotu 29. října to
chtělo potvrdit na domácí palubovce Městské haly v Přelouči.
O tom, jak to dopadlo, je dnešní příspěvek do Roštu z oddílu
florbalu Orel Přelouč:

FbC Sokol Předměřice – Orel Přelouč 3:6 (1:0, 0:2, 2:4)
Branky Orlic: 19. A. Nováková, 22. Taichová, 35. Křivánková,

35. Taichová, 43. D. Nováková, 45. A. Nováková.
Sestava Orlic: Prokšová – Johnová, Novotná, Filipcová, D. Nová -

ková, Bílá, Fiedlerová, Pulicarová, Taichová, A. No-
 váková, Vokounová, Křivánková, Baťhová.

Orel Přelouč – FBK Jičín POHODA TEAM B 1:1 (0:0, 1:0, 0:1)
Branka Orlic: 29. A. Nováková
Sestava domácích: stejná, jen v bráně místo Prokšové nastou -

pila Mičicová.

Přeloučským Orlicím se vstup do sezony vydařil. a proto
chtěly na vlastní palubovce tento dobrý start potvrdit, což se

jim podařilo jak výsledkově, tak herně. A nutno podotknout, že
soupeřky to byly těžké, protože Předměřice i Jičín B také prv-
ní dva zápasy v sezoně vyhrály. 

Utkání proti předměřickému Sokolu začaly Orlice velmi ak-
 tivně a vytvářely si jednu šanci za druhou, ale zatím bez gólo-
 vého vyjádření. A tak muselo přijít na řadu staré otřepané pra-
 vidlo, nedáš-dostaneš. Předměřice v jedné z ojedinělých šancí
otevřely skóre zápasu. 

Inkasovaná branka trochu utlumila nápor Přelouče a první
třetina tak skončila jednogólovým náskokem pro Sokol. Do té
druhé Orlice opět vletěly bez bázně a hany a dosud nepora-
 žené Předměřice přehrávaly. Střelecké trápení protrhla symbo -
licky kapitánka týmu A. Nováková a poprvé prostřelila dobře
chy tající předměřickou gólmanku. 

O dvě minuty později už šly Orlice do vedení. Krásnou stře-
 lou z pravého křídla se prosadila Taichová. Přelouč se nene -
cha la vedením uspokojit a dál přitápěla pod kotlem. V závěru
třetiny se Orlice musely také bránit, když po dvou zbytečných
vyloučení, za špatné střídání musely na několik vteřin do tří
hráček v poli. Obětavou hrou ale nedovolily Sokolu nabízenou
šanci využít. 

Krátce po začátku třetího dějství přeloučské florbalistky
dvě ma slepenými góly odskočily už na tříbrankové vedení. Or-
li  ce si hru užívaly a předváděly krásnou kombinační hru. Kdy-
 by v té chvíli svítila na tabuli desítka, nikdo by se nemohl di-
vit. Tři minuty před koncem D. Nováková zvyšovala už na 1:5.
Předměřice poté opět dokázaly využít jednu z mála šancí, ale
A. Nováková je znovu usadila svojí druhou brankou v zápa-
se. Střelecký účet zápasu sice zakončil Sokol a upravil na ko-
nečných 3:6, ale to už Orlicím zkazit radost nemohlo. 

O herní převaze vypovídal i celkový počet střel – 4:24(!) což
potvrdil i trenér Orlic Novák. „V utkání jsme si drželi výraznou
převahu jak v držení balonku, tak v počtu střel. Chyběla nám
větší přesnost ve finální nahrávce a zakončení. I tak jsme
vstřelili více gólů, než kolik měl soupeř vůbec střel na bránu.
Na konci už naše koncentrace nebyla taková a dovolili jsme
soupeři zbytečnou korekci skóre.“

31. ROČNÍK 
ZIMNÍ PŘELOUČSKÉ HOKEJBALOVÉ LIGY
V sobotu 3. 12. se rozehrají úvodní duely 31. ročníku Přelouč -

 ské hokejbalové ligy za účasti týmů KENYA (loňský vítěz), BC MO-
 TOR STARS JIH, BEER STAS BŘEHY, ČUNÍCI, HT CEPY, ROCKETS,
DEVILS, HBC OPATOVICE NAD LABEM a FAN CLUB JESTŘÁBI.

Liga bude vrcholit v únoru 2017.
Podrobnosti o utkání na www.hcjestrabi.cz 

VEDENÍ HC JESTŘÁBI
Vedení HC Jestřábi přeje všem členům hokejbalového klubu

a jejím nejbližším, všem příznivcům tohoto sportu pohodové
užití letošních Vánoc a mnoho vydařených dní v příštím roce. 

- fáda -
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Orel Pøelouč – oddíl florbalu



Druhé utkání proti zkušenému Jičínu B začalo opatrně
z obou stran. Tempo zápasu nebylo bůhvíjaké a spíše se če-
kalo na první branku. Orlice byly na míčku častěji, ale oproti
prvnímu duelu si tolik šancí nevypracovaly i díky dobré obran -
né hře Jičína. Po první třetině tak byl průběžný výsledek vyrov -
naný 0:0. 

Ve druhé třetině se hra začala pomalu otevírat. Oba soupe -
ři měli šance na úvodní gól, ale koncovka vázla. Tak to opět mu-
 sela vzít do vlastních rukou A. Nováková. Její střela z pravé stra-
 ny cinkla o tyč a zapadla těsně za brankovou čáru hostující
svatyně. Orlice tak po dvou třetinách vedly hubeným jednogó-
 lovým rozdílem. 

Ve třetí části Jičín zvýšil tempo. Bylo vidět, že se s tímto vý-
 sledkem logicky nechtějí spokojit. A vyrovnání na sebe nene -
chalo dlouho čekat. Hostující hráčka zpoza brány zasunula
míček za Mičicovou a rozpoutala radost v jičínském táboře.
A když v závěru zápasu bohužel obrovskou šanci neproměni -
la A. Nováková, rozešly se obě strany smírně 1:1. 

Orlice tak zůstávají dále neporažené a vyhřívají se o skóre
na prvním místě tabulky! „V zápase proti zkušeným pohodář -
kám z Jičína se střídaly úseky hry, kdy jsme měli více ze hry my
a kdy soupeř. Pokud bychom proměnili některé šance, mohli
bychom uvažovat o výhře. Takto je ale remíza spravedlivá,“ zhod-
 notil vyrovnané utkání Novák.

A jedna aktuální zpráva před uzávěrkou Roštu na závěr:
I v sobotu 19. listopadu Orlice vyhrály oba dva své soutěžní zá-
 pasy, tentokrát v nafukovací hale v Pardubicích, když porazi-
ly jak v derby Orlice ze Rtyně v Podkrkonoší 3:0, tak i tým HA-
GA Ladies Pardubice dokonce 6:0. V tabulce 2. ligy žen se tak
dělí o první místo právě s pohodářkami z Jičína!!

Mistrovský florbal v městské hale v prosinci:

Pardubická liga mladších žáků – sobota 3. prosince:
9:00 Orel Přelouč – Sokol Pardubice
9:40 FbK Orlicko-Třebovsko – DDM Holice

10:35 Orel Přelouč – FbK Orlicko-Třebovsko
11:15 Sokol Pardubice – DDM Holice
12:10 FbK Orlicko-Třebovsko – Sokol Pardubice
12:50 Orel Přelouč – DDM Holice

2. liga dorostenců – sobota 17. prosince:
9:00 Orel Přelouč – Klub SPV Pardubice

10:30 FBK Piráti Sokol Chrudim – FBC Peaksport Litomyšl
12:30 Klub SPV Pardubice – FBK Piráti Sokol Chrudim
14:00 Orel Přelouč – FBC Peaksport Litomyšl

3. liga juniorů – neděle 18. prosince:
13:00 Orel Přelouč – FBC Trutnov (DTJ)
14:30 FbK Orlicko-Třebovsko – FbC Sokol Předměřice
16:30 FBC Trutnov (DTJ) – FbK Orlicko-Třebovsko
18:00 Orel Přelouč – FbC Sokol Předměřice

Na závěr pak připomínáme, že i od nového roku 2017 je
možné začít hrát florbal ve všech věkových kategoriích dě-
tí a mládeže. Stačí přijít na trénink v úterý či čtvrtek mezi 16
a 19 hodinou do městské haly Za Fontánou nebo zavolat na
číslo 732 610 593.

Na závěr článku pak jménem celého oddílu Orel Přelouč
přejeme nejen sportovním fanouškům z Přelouče a okolí, ale
všem lidem krásné a pohodové Vánoce a hodně štěstí, zdraví
a plno i sportovních úspěchů v novém roce 2017.

Michal Pleskot a Mirek Kumstýř

Na pomoc znevýhodněným zájem-
 cům a uchazečům o zaměstnání při-
chází dvojice projektů z dílny Fondu
dalšího vzdělávání (FDV). První je určen
studentům posledního ročníku střed-
ních a vysokých škol, které na trhu prá-
 ce diskriminuje nedostatek praxe a re-
 levantních vědomostí a dovedností.
Druhý je zejména pro ty, kteří se na
trh práce vracejí po delší době.

Projekt CESTA PRO MLADÉ má po-
do bu komplexního vzdělávacího kurzu,
kte rý je složen ze tří částí. V rámci prak-
tické části student dochází do konkrét-
ní společnosti, kde je pod vedením zku-
šeného mentora zasvěcován do všeho,
co jeho studijní obor obnáší v každoden -
ním životě firmy. Další částí je e-learnin -
gový kurz měkkých kompetencí. Pro střed-
 nictvím atraktivních výukových mate-
riálů včetně interaktivních videí v něm
student získá řadu dovedností, které se

mu bu dou hodit v profesním životě – na-
 příklad jak efektivně komunikovat s kole -
gy i přá teli, jak nejlépe zvládat streso vé
situace nebo jak pracovat s informace-
mi. Na zá věr studenta čeká setkání s od-
 borníkem na personalistiku, který jej mj.
naučí, jak se co nejlépe vypořádat s ná-
strahami pracovního pohovoru. Ze se-
tká ní si ja ko příjemný benefit student
navíc odne se aktualizovaný životopis
upravený podle posledních trendů a po-
žadavků zaměstnavatelů. 

„Vzdělávací kurz je důmyslný systém
provázaných aktivit, jejichž zvládnutí mla-
 dým lidem podstatně zvýší šance na zí-
ská ní prvního zaměstnání. Až 90 procent
firem dává totiž přednost absolventovi,
který už má za sebou určitou pracovní
zkušenost,“ upřesňuje ředitel FDV Miro-
slav Procházka.

VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ je projekt určený
uchazečům a zájemcům o zaměstnání,

osobám po mateřské/rodičovské dovo -
le né či osobám znevýhodněným na trhu
práce kvůli vyššímu věku nebo nízké kva-
 lifikaci. Každý účastník dostane šanci
zlepšit si své pracovní dovednosti, zjistit,
co je v oboru nového, a naskočit zpátky
do pracovního procesu. Kromě toho je
pro účastníky zajištěno individuální po-
radenství v regionálních kancelářích po
celé ČR. „Obrovskou devízou je i možnost
nástupu do zaměstnání přímo ve firmě,
která vzdělávání praxí poskytuje. Ze zku-
 šeností víme, že se tak děje poměrně
čas to,“ vysvětluje výhody projektu Miro-
slav Procházka.

Oba projekty přinášejí benefity také
firmám, které se do nich zapojí. V pro-
jektu Cesta pro mladé mohou společnos -
ti ocenit neotřelé a inspirativní názory
mladého člověka a navázat s ním v bu-
doucnu skutečný pracovní vztah. Ve Vzdě-
 lávání praxí firmy získají člověka, který
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KLÍČEM K PRÁCI JE PRAXE A DALŠÍ VZDÌLÁVÁNÍ 



je aktivní a má chuť se vzdělávat. Mohou
si jej ověřit a najít tak nového kolegu do
svého týmu. V případě Cesty pro mladé
i Vzdělávání praxí představuje zajímavý
benefit i finanční příspěvek pro firmy.
Oba projekty jsou financovány z ESF pro-
 střednictvím Operačního programu Za-
městnanost a ze státního rozpočtu ČR.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Základní charakteristika projektu
Cesta pro mladé 
Plný název: Cesta k uplatnění na trhu
prá ce. Ukončení: 31. 3. 2020. Počet pod-
 po řených osob: 4 500. Rozpočet: 267 mi-
 lionů. Zájemci z řad studentů a firem se
mohou hlásit na www.cestapromlade.cz.

Základní charakteristika projektu
Vzdělávání praxí 
Plný název: Vzdělávání praxí pro zvýšení
zaměstnatelnosti. Ukončení: 28. 2. 2019.

Počet podpořených osob: 2 000. Rozpo čet:
155 milionů. Zájemci o účast v projektu
a firmy se mohou hlásit na www.vzdela -
vanipraxi.cz.

O Fondu dalšího vzdělávání
FDV je příspěvkovou organizací MPSV.
Sdružuje informace, znalosti a odborní-
ky v oblasti dalšího vzdělávání a pomá há
svému zřizovateli řešit systémové problé -
my v oblasti zaměstnanosti či sociálního
začleňování. Tradičně vyvíjí i projektovou
činnost – kromě Cesty pro mladé a Vzdě-
 lávání praxí připravuje FDV také další pro-
 jekty se zkrácenými názvy DigiStrategie
2020, PROKOP – východ a Podpora cizin -
cům. Více na www.fdv.cz.

Kristýna Štiková
specialista PR
607 600 647
kristyna.stikova@fdv.cz
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P O Z V Á N K A

S radostí oznamujeme všem návštěvníkům
po slechových večerů, které pro nás připravuje

pan J I Ř Í  Č E R N Ý
konání již TŘICÁTÉHO pořadu v Přelouči.

Od prosince 2008 jsme postupně konali po-
řady U Kotýnků, také U Soudku a jednou Na
Staré Poště.
Vinotéka - Galerie U Kotýnků se ale stala, díky
krásnému prostředí a také příjemné atmosfé-
ře, naším stálým místem setkávání.
Za vzorné služby a pomoc děkujeme paní Ja-
ně Janákové.
Téma následujícího, trochu jubilejního pořadu,
bude 

MICHAL TUČNÝ
Ve středu 14. prosince 2016 od 19.00 hodin

U Kotýnků.
Předprodej vstupenek tamtéž 
od úterý 29. listopadu 2016.

Pořadatelé prosí o dostatečně včasný příchod
na pořad.                                        Děkujeme.

V listopadovém vydání Roštu jste si mohli přečíst o his-
 to rii autobusové dopravy na Přeloučsku v první polovině
20. Sto letí od Mgr. Matěje Pešty. Na tento článek reagoval pan
Josef Vaníček jun. A zaslal nám do redakce fotografii auto-
bu su linky Přelouč-Rohovládová Bělá. Zajímala by ho od-
pověď na otázku, zda se jedná o autobus ŠKODA typ 505/
/autobus.linka 1926–1927? Znáte-li správnou odpověď, za-
šlete nám ji na známou adresu:rost@mestoprelouc.cz Pře-
dem děkujeme nejen za vaše správné odpovědi, ale i za zá-
 jem pana Vaníčka. 

Redakce Přeloučského Roštu

Pardubice – V Pardubické nemocnici je nově umístěn baby -
box druhé generace. Speciální schránka, do níž mohou ženy
v těžké životní situaci odložit novorozené dítě, nahradila pů-
vodně používaný babybox instalovaný v roce 2008. „Přestože
někdo může říci, že babybox v Pardubické nemocnici zachrá -
nil jen pět dětí, tak se zamysleme nad tím, kde by děti dnes
byly, kdy babybox nebyl instalován. Věřím proto, se dětem, kte-
 ré zachránil předchozí babybox, z velké části snad žije lépe.
Proto patří poděkování všem dárcům a také panu Hessovi za
jeho iniciativu,“ řekl hejtman Netolický. 

Původní babybox, který je v Pardubické nemocnici umístěn
v zadní části pavilonu Porodnicko-gynekologické kliniky, byl
slavnostně spuštěn 29. července 2008 jako jedenáctý v po-

řadí v Česku. Za dobu jeho existence do něj bylo umístěno pět
dětí – dvě dívky a tři chlapci. „Nový babybox je zhotovený z an-
 tikorového plechu, jeho dvoukřídlá dvířka se otvírají automa-
 ticky a po vložení děťátka a aktivaci senzoru se zcela samo -
činně zavřou. Ručičky či nožičky děťátka jsou chráněny proti
kolizi s dvířky fotobuňkami. Vnitřní prostor bedýnky je klima -
tizován. Babybox je opatřen náhradním zdrojem energie a na-
 pojen mnohonásobně jištěnou signalizací na stálou službu
a na mobilní telefony zdravotníků,“ popsal průkopník baby-
boxů Ludvík Hess.

Pardubický kraj
ODDĚLENÍ KOMUNIKACE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ 
Komenského náměstí 125, Pardubice

V Pardubické nemocnici tisková zpráva
byl uveden do provozu babybox druhé generace 

Z dopisù čtenáøù



Hlavním cílem akce Rotopedtours a Pěškotours, kterou le-
 tos již po desáté organizovala nezisková organizace Národní

síť podpory zdraví, je udržet si kondici, zastavit ubývání sil
kvůli nedostatku pohybu a udělat něco pro své zdraví i ná-
 la du. Vlastní podstata projektu je jednoduchá: každý přihlá-
šený účastník si sám nebo s pomocí rodinných příslušníků či
sociálních pracovníků po celý říjen denně zaznamenává vý-
kony v chůzi nebo jízdě na kole či rotopedu, motomedu, šla-
pátku apod. Současně si všichni účastníci v komunitě (nej čas -
těji v domově pro seniory) sčítají najeté a nachozené metry
a kilometry s cílem, aby jejich skupina došla nebo dojela co
nejdále. 

Jubilejní 10. ročník byl ve znamení mnoha rekordů: zú -
častnilo se nejvíce seniorů (2304) z celkem 91 zařízení pro
seniory, a to z 12 krajů České republiky, a dohromady se jim
podařilo za měsíc ujet a ujít 105 499 km! Každý účastník pře-
 konal během měsíce v průměru 46 kilometrů, což je výkon,
kterého často nedosáhnou ani mnohem mladší a zdravěj-
 ší lidé.

Je však třeba říci, že ve skutečnosti v projektu o rekordy
ne jde, jak potvrzuje hlavní organizátorka akce, Kateřina Ja-
novská: „Nejde o rekordy, ale o radost z pohybu a z pozitiv-
ních zážitků při společných setkáních. Vítězem se stal každý
účastník, protože každý se snažil překonat sám sebe.“

Do akce se zapojili již popáté i klienti přeloučského Do-
mova u fontány. Tentokrát se jich zúčastnilo 52 a všichni
společně ujeli a ušli 275 km. Pomyslně se tak dostali až do
rakouského hlavního města – Vídně. Je třeba zdůraznit, že
nejstaršímu přeloučskému účastníku je 93 let!
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Klienti Domova u fontány 
se zúčastnili celostátního projektu!



V rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělává -
ní v ORP Přelouč“ (MAP), realizovaného městem Přelouč
prostřednictvím MAS Železnohorský region, z.s. (MAS ŽR)
úspěšně dochází k pokračování v dalších aktivitách dle plá-
novaného harmonogramu činností projektu. V říjnovém čísle
zpravodaje Roštu jsme informovali o klíčovém jednání zastře -
šujícího orgánu MAP, Řídícího výboru, který v září 2016 schvá-
 lil podstatné výstupy projektu: analýzu MAP, strategický rámec
MAP a plán vzdělávacích aktivit. 

V této souvislosti – v návaznosti na schválený plán vzdě-
 lávacích aktivit se uskutečnila první vzdělávací akce dne
1. 11. 2016 v zámecké restauraci v Cholticích. Vzdělávací se-
 minář se věnoval novým přístupům a inovativním metodám
ve vzdělávání včetně příkladů dobré praxe a dále bylo stěžej -
ním tématem: téma inkluze. 

Pro přednášení a diskutování v těchto tématech se poda-
 řilo realizačnínu týmu MAS Železnohorský region, z.s. získat
uznávané odborníky: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (z Univer -
zity Pardubice) – inovativní metody ve vzdělávání, průřez
historií pedagogiky, dále Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D. (In-
stitut pro podporu inovativního vzdělávání, z.ú., Praha) – pří-
klady dobré praxe v inovativních metodách u nás v ČR
i v zahraničí a PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. (z Uni-
verzity Pardubice) – inkluze: výklad zákona a inkluze ve
smyslu praktického doporučení pro pedagogy (vnímání
žáků a pedagoga – vliv na klima třídy). Nelze opomenout
úvodní vystoupení člena MAS Železnohorský region, z.s. pa-
ní Anny Markové – regionální výrobce, která představila
vzdělávací programy a možnosti pro školy MAS ŽR, neboť
se úspěšně a s kladnou odezvou od škol věnuje aktivitám
pro děti z mateřských škol a pro žáky ze základních škol –
Ekostezka „Země rytíře Sekolíka“ (Horecký dvůr v obci Je-
 dousov – 7 km JV od města Přelouč). 

O vzdělávací seminář byl velký zájem, semináře se účast -
nili ředitelé mateřských a základních škol z ORP Přelouč, ale
také i z obcí přesahujících hranice ORP Přelouč a další klí-
čoví aktéři, jejichž předmět působení se vztahuje či souvisí
s oblastí vzdělávání (Charita Přelouč, zástuci MÚ Přelouč:
oddělení školství a oddělení sociálně právní ochrany dětí). 

Na seminář byla z území od všech zúčastněných velmi
kladná odezva, pedagogové a další účastníci ocenili přístup
přednášejících k tématům, které byly pojmuty průřezově od
teoretické roviny a výkladu zákona až po praktickou „strán-
ku věci“. Díky tomu se rozpoutala „plodná“ diskuze, ve které
všichni zúčastnění uvítali vzájemnou zpětnou vazbu k těm-
to aktuálním řešeným tématům. 

Potěšujícím byla kladná odezva také ze strany přednáše jí-
 cích odborníků z Univerzity Pardubice, kteří seminář ocenili –
ocenili výběr témat a přístup a činnost MAS Železnohorský
region, z.s. pro rozvoj regionu a nabídli MAS Železnohorský
region z.s. další spolupráci, neboť vítají tento vzájmený „vztah
a kontakt s praxí“. Příští seminář v rámci projektu MAP se
uskuteční 26. 1. 2017, tématem bude psychohygiena – obra -
na proti syndromu vyhoření u pedagogů a řešení konflikt -
ních situací – interakce ve škole a s rodiči, komunikační
dovednosti „Rodič není nepřítel“ – workshop. 

V další rovině činností v rámci projektu MAP se navazuje
na schválené výstupy a pokračuje se v řešení Akčního plá-
nu MAP – to jsou aktivity škol a aktivity spolupráce (a s tím
související a navazující další činnosti).

V rámci projektu MAP v ORP Přelouč uvítá realizační tým
jakékoliv postřehy, návrhy a náměty také ze strany veřejnos -
ti, kontakt: MAS Železnohorský region, z.s. tel.: 720 953 766,
http://zeleznohorsky-region.cz.

Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec

11. 11. v Domově u fontány proběhlo slavnostní vyhláše -
ní výsledků s předáváním diplomů a dárků. Všichni účastníci
si je více než zasloužili. Nutno podotknout, že spokojenost
na jejich tvářích je pro organizátory tou největší odměnou.
Poděkovat je nutné ale také pracovníkům, kteří klienty v po-
hybu podporovali a pomáhali jim. A v neposlední řadě i spon-
 zorům akce, protože bez nich by se tento projekt dal uskuteč -
nit jen sotva. Těmi v letošním roce byly: Ministerstvo zdravotnictví
ČR, Státní zdravotní ústav, Výbor dobré vůle (Nadace Olgy
Havlové), občanské sdružení Zdravá Vysočina a firma Gastro
Catering.

Nezbývá než všem účastníků popřát hodně zdraví, elánu,
optimismu a mnoho zdolaných kilometrů do dalších let! 

Lenka Líbalová
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Pokračování v dalších aktivitách projektu MŠMT 
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pøelouč“ (MAP), 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074 realizovaného městem Pøelouč 
prostøednictvím MAS Železnohorský region, z. s.  
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