
Zprávy z radnice

3

Zprávy z radnice
V pořadí 8. schůze Rady města se usku -

tečnila 11. února 2019 a celkem se projed -
na lo 45 bodů. Patřilo mezi ně například: do-
poručení Zastupitelstvu města rozhodnout
o žádostech o dotace z rozpočtu města nad
50 tis. Kč pro Charitu Přelouč, TJ Sokol Pře-
louč, FK Přelouč, Rugby Club Přelouč, HC Je -
střábi Přelouč, Orel Jednotu Přelouč oddíl
florbalu, Basketbalový klub Přelouč, pro
61. ročník Celostátního žákovského turnaji
v kopané, Domov u fontány Přelouč. Schvá -
lil se pronájem bytu v ulici za Fontánou 433
v Přelouči, pronájem bytu č. 8 v domě s chrá -
něnými byty ve Sluneční ulici, návrh na na-
výšení počtu pracovníků v Technických služ -
bách města Přelouč o 1 pracovníka pro správu
a údržbu dětských hřišť, dále se také schváli -
ly závazné ukazatele a plán odpisů příspěv ko -
vých organizací pro rok 2019. Zastupitel stvu
se doporučilo schválit rozpočtové opatření
č. 6 rozpočtu města na rok 2018 a zároveň
opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2019.
Rada jednala o možnostech získání dotace
na výstavbu sociálního bydlení a zároveň ulo -
žila odboru správy majetku předložit radě
získané informace o těchto podmínkách
do konce dubna 2019. Schválila se žádost
o dotaci na akci „Dovybavení dopravního
hřiště v Přelouči“ z programu Podpora vý-
stavby a rozvoje dětských dopravních hřišť

v Pardubickém kraji pro rok 2019. Projed-
nalo se také několik bodů ohledně zřízení
věcného břemene, výstavba kanalizačních
přípojek v místní části Mělice a části Lohe-
nic, zápisy ze schůzí OV Lohenice, OV Měli ce,
OV Klenovka. Zastupitelstvu města se také
doporučilo schválit obecně závazné vyhlášky
města Přelouč o veřejném pořádku, pra vid -
lech pro pohyb psů na veřejných prostran-
stvích, o nočním klidu, o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných kulturních podniků. Dále se
doporučilo zastupitelstvu schválit a vydat
obecně závaznou vyhlášku města Přelouče
č. 5/2019, kterou se ruší obecně závazná vy -
hláška města Přelouče k zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku, ochrany
veřejné zeleně a čistoty veřejných prostran-
ství ze dne 17. 9. 2015. Rada vzala na vědo-
mí informaci o nákupu tašek na tříděný

odpad za dotovanou cenu od společnosti
EKO-KOM a. s., také například žádost SDH
Svinčany o finanční výpomoc pro obnovení
činnosti SDH ve Svinčanech, sdělení Agen-
tury ochrany přírody a krajiny ČR ze dne
16. 1. 2019 o doplnění evropsky významné
lokality CZ05367011 Louky u Přelouče do
národního seznamu Natura 2000. Na této
radě se také odmítla v plném rozsahu nabíd -
ka „Možnosti technických řešení do Smlou -
vy o spolupráci s městem Přelouč v rám -
ci plánovaného stanovení DP Lohenice IV.
a ná sledné těžby v dobývacím prostoru
v ploše I. etapy“ společnosti České štěrko-
písky spol. s r. o. a město setrvává na svém
názoru, že se stanovením dobývacího pro-
storu a následnou těžbou štěrkopísků nesou -
hlasí. Všechna usnesení naleznete na strán -
kách našeho města.
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Program doplnění dřevin
městské zeleně

Jste obyvatelé Přelouče či jejího blízkého okolí? Nebo zde
pracujete? Záleží vám na zlepšení stavu a počtu dřevin, rádi
byste při tom využili vlastní nápady? Pak máme společný cíl
a k jeho naplnění se vzájemně potřebujeme.

Cílem Programu doplnění dřevin městské zeleně je zvýše -
ní počtu dřevin a zlepšení jejich zdravotního stavu ve městě
Přelou či a blízkém okolí.

Napadá vás, kde v Přelouči či v jejím nejbližším okolí vysa -
dit strom či keř? Nyní máte jedinečnou příležitost se s námi
podělit o svůj nápad.

Záleží nám na vašich názorech a jsme připraveni společ-
ně při spět k realizaci Vašich nápadů, jejichž cílem je zlepšení
životního prostředí a kvality života v našem městě. I vy se mů -
žete podílet na tom, jak zeleň v Přelouči bude vypadat.

Konkrétní podněty je možné zasílat na e-mail: jan.feranec@
@mestoprelouc.cz, příp. sdělit podnět ústní formou na Měst-
ském úřadu Přelouč, odboru životního prostředí, 4. patro.
Veške ré nashromážděné podněty a návrhy budou následně
evidovány a zpracovány.

Předem za Vámi zaslané podněty děkuje 
odbor životního prostředí Přelouč.

Město Přelouč
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pracovního místa: 

ODBOR STAVEBNÍ, AGENDA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

NÁSTUP DOHODOU, INFORMACE na tel. 466 094 105 nebo na webu. 
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V období prosinec 2018 – leden 2019 proběhlo dotazníkové še -
tření, které se týkalo plánované regenerace sídliště ohraničeného
ulicemi Kladenská, Žižkova, K. Čapka a Smetanova. 

Všechny obyvatele bytových domů v dané lokalitě osobně navští -
vila externí spolupracovnice Městského úřadu Přelouč a na základě
navrácených dotazníků byly zjištěny tyto skutečnosti:

v více jak polovina obyvatel žije na sídlišti více než 16 let (jed-
ná se zejména o domácnosti o 1 až 2 členech) 

v přes 60 % obyvatel nehodlá měnit své dosavadní bydlení
v z hlediska veřejného osvětlení se jako zásadní problém pro-

jevilo nedostatečné osvětlení ve dvorech 
v v celé lokalitě je nedostatek laviček, odpadkových košů, sto-

janů na kola a košů na psí exkrementy
v polovina domácností vlastní 1 automobil a v této souvislosti

se jako nejvíce problematické jeví parkování v ulicích Žižko -
va, Smetanova a K. Čapka

v průjezdnost autem byla velmi kritizována v ulici Smetanova
a v jednotlivých dvorech uprostřed zástavby bytových domů
(velké množství aut parkujících i na trávnících)

v převážná většina respondentů považuje sídliště za bezpečné,
méně bezpečné shledávají přecházení vozovky v ulicích Sme -
tanova a K. Čapka

v obyvatelé by rádi uvítali bezbariérovou úpravu chodníků, ví -
ce zeleně a vybudování více ploch pro rekreaci a sport (dět-
ská a workoutová hřiště)

Výstupy z provedeného dotazníkového šetření budou zapra-
covány do projektové dokumentace pro provedení stavby a budou
zároveň jedním z podkladů pro získání dotace z programu Rege-
nerace sídlišť – úprava veřejných prostranství.

Dotčeným respondentům velice děkujeme za spolupráci!       
Odbor správy majetku, Ing. Lada Kubínová
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Svoz bioodpadu 
ze zahrádkářských lokalit v Přelouči 

a chatové oblasti u Březinského rybníka
Město Přelouč ve spolupráci se společností SOP a.s. bude stejně

jako v loňském roce zajišťovat svoz bioodpadu rostlinného původu
vznikajícího v lokalitách zahrádkářských kolonií v Přelouči a cha-
tové oblasti Březiňák. Svoz bioodpadu pomocí velkoobjemového
kontejneru, který bude přistavován po týdnu na jednotlivá stano-
viště, probíhá podle stanoveného harmonogramu, viz tabulka.
Upozorňujeme na skutečnost, že do velkoobjemového kontejneru
lze odložit pouze bioodpad rostlinného původu. Žádáme občany,
aby zde neodkládali odpad jiný než pro který je kontejner určený
a zároveň aby bioodpad neodkládali mimo kontejner a vždy vyčka -
li na jeho přistavení. V případě, že by z technických důvodů došlo
k přistavení kontejneru v jiný den, než je uvedeno v rozpisu, prosí -
me občany o shovívavost. Doufáme, že se tato služba v předchozích
dvou letech osvědčila a přispěla tak ke spokojenosti zahrádká řů
i chatařů. Prostřednictvím této služby bylo v loňském roce sebráno
a odvezeno na kompostárnu cca 29 t bioodpadu. 

Rozpis po lokalitách:

Mobilní svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu, 

zpětný odběr elektrozařízení 
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro místní
části města Přelouče svoz komunálního velkoobjemového a nebez -
pečného odpadu a svoz elektrozařízení pocházejícího z domácností
v rámci zpětného odběru.  
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, koberce,

apod., (PNEUMATIKY NE!) 
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od barev,

pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky, bate-
rie), apod.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice, televi -
zory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky, apod.

Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího harmonogramu: 

Termín svozu: sobota 30. března 2019
STANOVIŠTĚ                                          HODINY
LOHENICE – parkoviště u restaurace 8:00 –   8:15
MĚLICE – před obchodem 8:25 –   8:40
KLENOVKA – na parkovišti u školy 9:00 –   9:20
ŠTĚPÁNOV – u kontejnerů 9:30 –   9:45
TUPESY – točna u zastávky 10:25 – 10:35
ŠKUDLY – u požární nádrže 11:35 – 11:50
LHOTA – na návsi 11:55 – 12:10

Svoz větví
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služby města
Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů a keřů. Svoz se
uskuteční pro: 
– město Přelouč

v pondělí 8. dubna 2019
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, 

a to nejdříve víkend před svozem. 

– místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly,
Mělice, Lohenice a Tupesy) 

v pondělí 15. dubna 2019
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, 

a to nejdříve víkend před svozem.

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

Svoz bioodpadu v hnědých plastových nádobách
Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že svoz bio -
odpadu zajišťovaný pomocí hnědých plastových nádob bude po
zimní přestávce zahájen ve 14. týdnu, tedy ve středu 3. dubna 2019
a bude probíhat stejně jako v předchozích letech v závislosti na
dané lokalitě. Dále upozorňujeme občany, že pro sběr bioodpadu po -
 mocí hnědých plastových nádob můžou být k rodinnému domu na
č.p. zapůjčeny max. 2 ks malých nádob (o objemu 120 l); nádoby mu -
 sí být označeny nálepkou s označením bioodpad.
Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické je možné biologicky rozložitelný od -
pad ukládat celoročně. Připomínáme provozní dobu sběrného dvora:
   Pondělí          13 – 17 hod.                    Pátek              13 – 17 hod.
    Středa            10 – 15 hod.                    Sobota             8 – 12 hod.

Vyhodnocení dotazníkového šetření
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V sobotu 2. února se konalo ve výstavních prostorách Kulturního
a informačního centra města Přelouče slavnostní otevření výstavy „Bea -
tová a rocková hudba na Přeloučsku v letech 1964–1989“. Výstava na-
vazuje na dvě úspěšné přednášky, které se konaly v roce 2018. Zachy-
cuje vývoj beatové hudby na Přeloučsku od jejích počátků, přes první
úspěšnou kapelu The Beatboys (1966–1968), dále zahrnuje skupiny The

New Generation (později Ge-
nerace, 1968–1984), Šok (1981–
1984), Polymetal (1984 – sou-
časnost), ale i další kapely 60.
a 70. let včetně undergroun-
dových, punkových a metalo-
vých skupin. Na výstavě je k vi -
dění řada fotografií, dobových
dokumentů a zejména auten-
tických exponátů (kytary, tor-
zo komba, mikrofon, košile bu -
beníka The Beatboys z roku
1968, jeansová vesta zpěváka
Polymetalu, texty, notový ma-
teriál, dobová koresponden -
ce atd.)

Tyto předměty jsou zapůj-
čeny ze sbírky Jaroslava Foršta a dalších více jak dvaceti ochotných
nadšenců, přímo z muzejních sbírek města pochází jen malá část vy-
stavených artefaktů. Velký dík patří všem, kteří přispěli nebo zapůjčili
dobové exponáty: Ing. Petr Klášterský, Ing. Pavel Krejčík, Ing. Jiří Krejzl,
Ing. Pavel Rosenberger, RSDr. Jaroslav Čapský, Vladimír Ožďan, Petr „Paz -
ďa“ Janda, Miloš „Mildes“ Rudolf, Karel „Cara“ Novotný, Miroslav Be-
čička, Tomáš Lesák, Milan Husák, Šimon Baštecký, Daniel Reichman,
Miroslav Holý, Miroslav Nedbal, Hana Novotná, MUDr. Alexandr Stu-

lík, Petr Michálek, Ladislav Mach, Alan Pešta, Libor Marek, Stanislav Ky -
selák, Richard Ulrych, Dana Panchártková, Ing. Ivan Hývl, Městská kni-
hovna Přelouč a Blues Café Kutná Hora (omlouváme se, pokud jsme
někoho nezmínili). 

Správce muzejních sbírek a jeden z autorů výstavy převelice děkuje
Jaroslavu Forštovi za pomoc s přípravou výstavy i její výtvarné prezen -

tace. Na slavnostní otevření dorazilo přibližně 80 návštěvníků. Vedle
vlastní výstavy byl otevřen i přednáškový sál, kde byly promítány his-
torické fotografie místních skupin a hudebníků, bylo připraveno též
malé občerstvení. Zveme všechny na návštěvu této zajímavé výstavy,
která je otevřena až do 25. května. Na sobotu 16. března (17 hod.) při-
pravujeme komentovanou prohlídku výstavy za účasti obou autorů.

                                                                                Text: Matěj Pešta
                                                                                Foto: Vladimír Sabo
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Slavnostní otevření výstavy o beatové hudbě na Přeloučsku

Komentovaná prohlídka výstavy
„Beatová a rocková hudba na Přeloučsku 

v letech 1964–1989“
za účasti autorů, doplněná hudebními ukázkami
z tvorby legendárních The Beatboys (1966–1968)

16. 3. 17.00 hodin
výstavní a přednáškový sál KICMP
Masarykovo náměstí čp. 26, Přelouč

Vstupné 40 Kč

Labe na Pøeloučsku 
v proměnách času

přednáška
PhDr. Miroslav Tyč, Ph.D.

(historik)
26. 3. 18.00 hodin

přednáškový sál KICMP, 
Masarykovo náměstí čp. 26, Přelouč

Vstupné 40 Kč

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

PENZION PONORKA
Divadelní komedie 

francouzského autora Pierra Chesnota
Děj komedie nás zavede na jih Francie,
kde ve vile na pobřeží tráví léto filmový
režisér se svou milenkou, její manžel je
věčně nepřítomný kapitán ponorky

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

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

26. května 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 280/240 Kč

Od 1. 3. 2019 je možno vyzvedávat
přihlášky do Tanečních kurzů 2019 

v kanceláři Infocentra 
na Masarykově náměstí v Přelouči.

PRAGUE CELLO QUARTET
Ivan Vokáč – Jan Zvěřina – 
Jan Zeman – Petr Špaček

V pořadu: Halvorsen, Rimskij-Korsakov, Čajkovskij, 
Debussy, Dvořák

21. března 2019 v 19 hod.
Občanská záložna Přelouč

Předprodej: Ticketportal a KICMP

NA OSTRO – NORMAN FOSTER
Originální divadelní komedie s originální zápletkou

Režie: Robert Bellan; Hrají: Leoš Noha, Jaroslav Sypal, 
Eva Hráská, Kateřina Kornová, Petr Vojnar

13. března 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 220/180 Kč
Rezervace: www.kicmp.cz

LÁĎA KŘÍŽEK
Koncert největších hitů v akustické verzi v triu

20. března 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 220/180 Kč
Rezervace: www.kicmp.cz

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
Vstřícná lidská divadelní komedie o peripetiích mileneckého

páru a jeho soužití v jednotlivých věkových etapách
Účinkují: Zdeněk Podhůrský a Ivana Jirešová

23. dubna 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 190/160 Kč
Rezervace: www.kicmp.cz

V ČEM JE KOREA VÍC SEX NEŽ BALI
Cestovatelská přednáška. Přednáší Peter Chalupianský, 
27letý filantrop. Netradičně pojaté a veselé vyprávění 

z jeho studií v Jižní Koreji, Filipínách a Japonsku 
Příjemný večer plný smíchu a silného životního příběhu

27. března 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné dobrovolné – charitativní akce

FRANTIŠEK NEDVĚD
Koncert s kapelou TIE BREAK

17. dubna 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 250/230 Kč
Rezervace: www.kicmp.cz
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Co možná nevíte...
O Janu Palachovi se letos psalo a mluvilo

snad ve všech médiích. Trochu s odstupem
jsem si dovolila zařadit do našeho přelouč-
ského zpravodaje tuto zajímavou informaci
spojenou právě s Janem Palachem také. Již té -
měř 50 let tady s námi v Přelouči žije pan Ja-
roslav Kocourek, který vymyslel, zorganizoval
a účastnil se téměř 150 km dlouhého pochodu
18 studentů, kteří v lednu vyrazili z Vysokého
Mýta do Prahy na pohřeb Jana Palacha. 

Tenkrát mu bylo necelých 22 let a studoval
Střední průmyslovou školu stavební ve Vyso -
kém Mýtě. Zcela přímý a autentický osobní
zážitek při invazi ruských vojsk v srpnu 1968
do Československa, nešťastná atmosféra v na -
ší zemi v té době a šokující protestní čin Jana
Palacha v lednu 1969 zapůsobili na tehdy mla -
dého studenta Jaroslava Kocourka tak moc,
že se v jeho hlavně zrodila myšlenka vydat se
se svými spolužáky pěšky z Vysokého Mýta do
Prahy, připojit se k pražským studentům a po -
klonit se u rakve Jana Palacha.

S panem Kocourkem jsme se sešli a vyprá-
věli si o těchto významných dnech, které určitě
hluboce zasáhly do jeho života nejenom ten -
krát, ale zůstaly v něm dodnes. „Vyrazili jsme
v úterý 21. ledna 1969, spali jsme postup-

ně v Dašicích, Kolíně, Českém Brodě a pak
v Praze. Po cestě nás lidi zdravili, nabízeli
odvoz, pomoc, jídlo, fandili nám, a to nám
všem pomáhalo překonat ty dlouhé kilo-
metry pochodu v zimě, nevlídném počasí,
a hlavně ve dnech, kdy námi všemi otřásl
čin Jana Palacha. Já osobně nakonec díky
teplotám a nemoci z Kolína už pak do Pra-
hy pokračoval vlakem a také jsem musel
zajistit pro všechny kluky ubytování v Pra -
ze na vysokoškolských kolejích. Takže z Mý -
ta nás odešlo 18, do Prahy jsem nedošel já,
já teda dojel z Kolína vlakem a pak ještě je -
den kamarád, ten taky onemocněl a do cíle
nedošel, ale jeho boty ano, obul se je místo
něho jeden kamarád a došly až do cíle, tak
aspoň tak. Když jsme pak dorazili už v dost
hrozném fyzickém i psychickém stavu po
tom několikadenním pochodu k pietnímu
místu Jana Palacha, všichni nás najednou
začali pouštět dopředu k rakvi, bylo to pro
nás všechny tak moc silný emoční moment,
to se snad ani nedá popsat“, vzpomínal pan
Kocourek. Nutno určitě podotknout, že tito
studenti měli veliké štěstí na tehdejší vedení
školy a třídního učitele, kteří je na pochod
pustili a podpořili celou tuto akci. Pravdou je,
že ředitel průmyslové školy a třídní učitel za
svou benevolenci k tomuto protestnímu po-

chodu svých žáků byli později potrestáni, ře-
ditel byl ze své funkce odvolán, třídní učitel
také utrpěl profesní ztráty. Každý rok se ale
tahle parta schází, včetně stále žijícího třídní-
ho učitele, každý rok vzpomínají na lednový
pochod v roce1969 do Prahy. „I po tolika le-
tech nás to pořád drží pohromadě. Musím
říct, že ačkoliv jsme nešli pochod celá třída,
protože některým spolužákům to rodiče
ne dovolili, po návratu z Prahy nás ten po-
chod dal tenkrát v té těžké době ještě víc
dohromady, to je moc dobře, taky to všech -
no mohlo dopadnout úplně jinak“. Jaroslav
Kocourek i jeho spolužáci na konci tohoto
zvlášt ního školního roku odmaturovali a vy-
dali se každý svou vlastní cestou a náhoda či
osud zavedli Jaroslava Kocourka sem k nám
do Přelouče. Narodil se v Děčíně, bydlel v Li-
toměřicích, učil se v Kadani a pak ve Vysokém
Mýtě. V Přelouči žije od 1. 1. 1972, má tu svou
rodinu a je to již zcela určitě přeloučák. Moc
děkujeme, že si udělal čas a podělil se se s námi
o tyto své hluboké životní zážitky. 

P. S. Při cestě do Prahy tenkrát procházeli také
Přeloučí a obědvali v Restauraci U Jelena
(současná Restaurace U Jiřího na Masary -
kově náměstí).

Marcela Gryčová a Jaroslav Kocourek

b
ře

ze
n

 2
0

1
9

3/19

Společenská rubrika
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

8

Vzpomínáme na přeloučského rodáka a malíře Iva Štěpánka 
a všem nám chybí.

3/19

J. Kocourek – Přelouč, únor 2019

J. Kocourek se svými spolužáky a třídním učitelem při besedě se studenty na Střední škole stavební ve Vysokém Mýtě, únor 2019 
foto dodal Petr Broulík

Jubilanti leden
Josef Matyáš                                      90 let

Eliška Špásová                                   89 let

Štefan Adamík                                  88 let

Vladimír Růt                                      87 let

Milada Salfická                                  86 let

Miroslav Burket                                85 let

Marie Kmoníčková                           80 let

Marie Doležálková                           80 let

Václav Břeň                                        80 let

Ladislav Chyba                                  75 let

Jiří Charvát                                         75 let

Jaroslava Křemenáková                   75 let

Hana Sodomová                               75 let

Marie Bzůrová                                   75 let

Marie Fialová                                     75 let

Jiří Jareš                                               75 let

Jubilanti únor
Miloslav Holan                                  91 let

Věnceslava Štainerová                     90 let

Jiřina Křemenáková                          88 let

Zdenka Doležalová                          85 let

Vladislav Koudelka                           85 let

Jaroslava Škrochová                         80 let

Valerie Čihovská                               80 let

Marie Novotná                                 80 let

Bohuslav Dobřichovský                   80 let

Zdeněk Zídek                                    75 let

Jana Bahníková                                 75 let

Josef Ryba                                           75 let

Jan Danihelka                                    75 let

Marie Nováková                               75 let

Diamantová svatba
Marie a Jaroslav Pleskotovi                7. 2.

PŘELOUČÁCI 

Vzpomínka
Dne 20. března 2019 

vzpomeneme smutného výročí, 
kdy nás před 15 lety 

opustila naše milovaná 
manželka, maminka a babička, 

paní Miluška VLACHOVÁ
z Přelouče.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Manžel a rodina Bydžovských

Vzpomínka
Dne 10. března 2019
uplyne rok od úmrtí

mého drahého manžela

Iva ŠTĚPÁNKA.

Vzpomeňte se mnou a mojí rodinou
na jeho vzácnou povahu

a jeho milé obrázky.

Manželka Ivana, 
syn Martin s rodinou
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
S baterkou do knihovny 2019

Věříme, že všichni naši čtenáři chodí k nám do knihovny rádi i za bí-
lého dne. Ale změna je život a tak jsme jim opět nabídli možnost zavítat
v pátek 15. 2. do našich prostor také za tmy.

Pro děti i pro dospělé jsme připravili znalostní i zábavné úkoly, knihov -
na se převlékla za tmavou, starou půdu, kde se bez baterky nedalo projít
a sem tam bylo možné potkat i nějakého toho pavouka.

Doufáme, že si naši baterkovou párty užili malí i velcí a máme radost
z toho, že čtenářů i nečtenářů přišlo víc než 90 od těch nejmenších až po
milovníky literatury důchodového věku. Slibujeme, že za rok všechny do
večerně setmělé knihovny opět pozveme a přidáme nějaké to překvape -
ní navíc.                                                     L. Hývlová

Ohlédnutí za zimním semestrem VU3V 
v Městské knihovně Přelouč

Letní semestr 2019 je již téměř v polovině. Těsně před jeho únorovým
zahájením jsme zakončili zimní semestr, zaměření na téma genealogie,
dvěma akcemi.

24. ledna jsme se společně vypravili do Státního archivu v Zámrsku,
abychom své teoretické znalosti vyzkoušeli v praxi. Protože knihovny a ar -
chivy mají k sobě blízko, připravili pro nás archiváři nejen prohlídku stu-
doven a skladů, ale přidali i přednášku o práci s matrikami, včetně mnoha
názorných ukázek. Výlet jsme jako správná třída zakončili v báječné chru -
dimské restauraci obědem a začali jsme se těšit na čtvrtek 31. 1. To byl
t o tiž den „vysvědčení“ a setkání ve vinotéce U Kotýnků. Tam jsme si dali
schůzku s velmi zkušeným genealogem Lubomírem Havrdou. Přednáška
o jeho čtvyřicetileté praxi v práci s rodokmeny byla pro nás pro všechny
tou správnou motivací k pokračování v genealogickém bádání v našich
rodových liniích.

Tématem právě probíhajícího letního semestru jsou české dějiny, zá-
jem o studium VU3V stále roste a my v Městské knihovně máme radost,
že pro naše seniory můžeme nabídnout hodnotné využití volného času
a snad i radost z nových přátelství.      L. Hývlová

Když vysvědčení není horor
Během školního roku chodí k nám do knihovny jedna třída za druhou

a tak je prostředí našich půjčoven dětem důvěrně známe. S potěšením
jsme vyhověli také prosbě o možnost rozdávat v knihovně i pololetní
vysvědčení. 

Děti z 5.C ZŠ Smetanova ulice si jako téma setkání vybraly hororo-
vou literaturu, asi proto, že jejich vysvědčení určitě žádný horor nebylo.
Doufáme, že si dopoledne užily a jestli se trochu bály, tak jenom hezky.

L. Hývlová

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Únor je čas masopustu, proto propukl karnevalový rej i na schůzkách

rodičů a dětí v rámci projektu S knížkou do života (BOOKSTART). Kromě
tance princezen, čarodějnic, kočiček, mravenců či pavoučků a jiných ma -
sek, naše lektorky Petra a Martina pro děti připravily několik zábavných

soutěží. Pomocí balónků děti „nakrmily“ dráčka, vyzkoušely si pohybo-
vou hru na procvičení pravolevé orientace či zkoušku zručnosti pomocí
lžic a balónků. Ani tentokrát nechyběly pastelky a omalovánky a hlavně
knížka, povídání a úkoly na karnevalové téma.                                    E. F.
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NAUČNÁ LITERATURA
Náboženství
WHITE, Terri-ann 
Příběhy světových mytologií: od vy -
právění domorodců ke klasickým
legendám. Praha: Dobrovský, 2018.
Vojenství
ŠKARKA, Karel 
Heslo Čechoslovák. 
Praha: Naše vojsko, 2018.
Lékařství, alternativní medicína
LEVITOVÁ, Andrea 
Bechtěrevova nemoc: návod na ak-
tivní život a průvodce cvičením.
Praha: Grada, 2018.
Řemesla
SVOBODOVÁ, Blanka 
Košíkářův rok, aneb, Jak se kroutí
proutí. Brno: CPress, 2019.
Literatura, lingvistika
KAVKA, Martin 
Hacknutá čeština: neortodoxní slov -
ník dnešní mateřštiny. 
V Brně: Jan Melvil Publishing, 2018.
ECO, Umberto 
Na ramenech obrů: přednášky na kon -
 ferenci La Milanesiana 2001–2015.
Praha: Argo, 2018.

Cestopisy
MESSNER, Reinhold 
Wild: příběh Shackeltonovy expedi -
ce. Brno: Jota, 2018. Skutečný příběh
Shackletonovy expedice, která roku
1916 uvízla na malém ostrůvku ne-
daleko pobřeží Antarktidy.

Regionální literatura, 
regionální dějiny
ŠTĚPÁNEK, Martin 
Běsi Přeloučska a blízkého okolí aneb
Vlastivědný sešit Přeloučska číslo 2.
Česko: nákladem autora, 2016.

Životopisy
JANOUŠEK, Jiří 
Jan Werich za oponou. 
Praha: Práh, 2018.
KOVAŘÍKOVÁ, Blanka
Tisíc tváří Kristiána: po stopách Ol-
dřicha Nového. 
Praha: Euromedia, 2018.
FORD, Henry
Můj život a dílo: principy úspěchu
muže, který dal světu kola. 
Liberec: Stair jumper, 2018.
HANSEN, James R. 
První člověk: život Neila Armstronga.
Praha: Euromedia, 2018.

KRÁSNÁ LITERATURA
ŠÍP, Karel 
Karneval paměťových buněk. 
Praha: XYZ, 2018.
COLFER, Chris 
Těžko uvěřitelný příběh. 
Praha: Fragment, 2018.
DOERR, Anthon 
Čtvero ročních období v Římě: 
o dvojčatech, nespavosti a největším
pohřbu v dějinách světa. 
Brno: MOBA, 2018.
MAWER, Simon 
Pražské jaro. 
Praha: Kniha Zlin, 2018.
MURAKAMI, Haruki 
Komturova smrt. 
Praha: Odeon, 2018.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
DĚDEČEK, Jiří 
O princezně Hryzeldě. NÁŠ TIP ☺
Praha: Limonádový Joe, 2017. 
QUIS, Josef 
Detektiv Koumes. Jarní případ. 
Praha: Brána, 2017.
VETEŠKOVÁ, Michaela 
Jak maminka vyprávěla o 20. století.
Praha: Verzone: Radioservis, 2018.
DAO, Linh 
Co má klokan ve vaku aneb Jak zví-
řata vychovávají svá mláďata. 
V Praze: Albatros, 2018.
TRIUS, Angie 
Zvířecí doktoři: jak se léčí v přírodě.
Brno: CPress, 2018.

JK.
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Okresní kolo
dějepisné olympiády
Tři vítězové listopadového školního

kola olympiády v dějepisu se ve středu
16. ledna zúčastnili jejího okresního po-
kračování. Spolu s více než 40 studenty
dalších škol Pardubicka absolvovali pí-
semný test na téma Cesty jako tepny ci-
vilizace.

Nejlépe z našich reprezentantů si vedl
Aleš Ďulina (III), který skončil na sed mém
místě. Lukáš Novák (III) a Tereza Velčov-
ská (IV) pak svá jména nalezli ve druhé,
respektive třetí desítce výsledkové listi-
ny. Mezi čtyři postupující se tedy nikdo
z nich nevměstnal, přesto jim patří velký
dík jak za předvedené výkony, tak za od-
vahu poměřit svoje schopnosti se svými
vrstevníky.

Okresní kolo olympiády
v anglickém jazyce

Dne 14. 2. 2019 se dvě studentky niž-
šího gymnázia zúčastnily okresního kola

soutěže v anglickém jazyce. Ema Ryšavá
ze sekundy ve své kategorii obsadila dru -
hé místo, Andrea Gajdůšková z tercie
o kategorii výše skončila třetí. Starším stu-
dentům se v nabitější konkurenci před
14 dny tolik nedařilo a umístili se ve dru -
hé polovině výsledkové listiny. Gratulu-
jeme k úspěchům!

Okresní kolo
zeměpisné olympiády
Dne 20. února se v Pardubicích konalo

okresní kolo zeměpisné olympiády, které -
ho se z našeho gymnázia zúčastnilo 5 nej -
lepších řešitelů školního kola. Na soutěžící
již tradičně čekaly 3 části: práce s atlasem,
test geografických znalostí a část praktic-
ká. Naše nejmladší soutěžící Adéla Háj-
ková (prima, kat. A) se při své premiéře
umístila na 15. místě. Krásný výkon před -
vedl Tomáš Machač (kvarta, kat. C), kte-
rý v silné konkurenci žáků ostatních škol
obsadil 6. místo. V kategorii středoškolá-
ků (kat. D) nás pak reprezentovali dva stu -
denti septimy Miloš Šebestián (6. místo)

a Michaela Štainerová (8. místo). Největ-
šího úspěchu dosáhl Petr Křemenák (se-
kunda, kat. B), který se stal vítězem celé
své kategorie a dostane tak příležitost
prokázat své výborné znalosti i v kraj-
ském kole. Všem výše jmenovaným gra-
tulujeme a děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy. Petrovi pak přejeme mnoho
úspěchů v krajském kole v Pardubicích,
které se uskuteční 20. března.

Vzdělávací přednášky
V pátek 15. 2. 2019 proběhla další před-

náška z našeho pravidelného cyklu vzdě -
lávacích přednášek, tentokrát na téma
Experimentální archeologie. Předná-
šejícím byl náš bývalý student Bc. Jan Ha -
velka. 

V našem seriálu vzdělávacích předná-
šek budeme pokračovat v březnu před-
náškou Život a tajemství Wolfganga
Ama dea Mozarta, která se uskuteční dne
27. 3. 2019 od 16:00 do 18:00 v učebně
Bi-Ch, 2. patro. Přednášet bude Mgr. Lu-
cie Stříbr ná Ph.D.
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI 
ZVE K NÁVŠTĚVĚ A NABÍZÍ NOVÉ TITULY
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Lyžařský výcvik v Jedlové v Orlických horách
Ve dnech 12.–18. ledna 2019 se zúčastnili žáci ZŠ Masarykovo náměstí lyžařského

výcviku. Letos již po sedmnácté odjeli žáci naší školy do Orlických hor. Cílem naší cesty
byla chata Kristýna v Jedlové (nedaleko Deštného v Orlických horách). Všichni s napětím
očekávali, jak budou vypadat místní svahy, jaké bude ubytování a co bude k obědu. Při
příjezdu nás přivítalo husté sněžení a hlavně obrovské množství sněhu, které snad ne-
pamatují ani místní domorodci. Proto mohl být ihned odpoledne zahájen výcvik. Ten
začínal tradičním rozřazením do družstev. Nejprve se dolů pouštěli samozřejmě ti, kteří
jezdí na hory pravidelně lyžo-
vat. Potom našli odvahu ti,
kteří na lyžích již někdy stá -
li a na konec přišli na řadu ti,
kteří na lyžích nikdy nestáli.

Od druhého dne potom
probíhala pravidelná výuka ly -
žařských dovedností. Začína-
lo se od nejjednodušších cvi-
ků, které postupně přecházely
v nácvik prvků těžších. Postupně se také všichni účastníci kurzu zúčastnili výcviku bě-
žeckého, ve kterém našla spousta chlapců i dívek zalíbení. Několik žáků si také našlo čas
na florbal. V konkurenci škol z Golčova Jeníkova a Deštného obsadili naši chlapci první
a dívky druhé místo. Předposlední den výcviku pak proběhly tradiční závody ve slalomu
a běhu na lyžích. Oba závody se velice povedly a všichni při nich zažili nejen spoustu bá -
ječných výkonů, ale i mnoho legrace a veselí. Všichni žáci vytvořili velmi dobrou partu,
která táhla za jeden provaz a výcvik si velice užila.                                  Mgr. M. Bulušek

Tonda Obal na cestách
Ve čtvrtek 24. ledna naši školu navštívili lektoři

vzdělávacího programu, který se zaměřuje na zvýšení
povědomí o správném třídění odpadu a jeho recy-
klace „Tonda Obal na cestách“. Žáci prvního i druhé-

ho stupně si v jednotlivých blocích rozšiřovali své vě-
domosti o tom, jak, kam a proč se odpad třídí a co
se z něj dále vyrábí.Poté, co si žáci zopakovali, jaké
zna jí kontejnery na třídění odpadu, prohlédli si vzorky
recyklovaných materiálů a Tondovy interaktivní pro-
gramy, třídili obrázky různých odpadků do správných
barev kontejnerů, a protože byli šikovní, dostali za
odměnu od lektorů drobné dárečky. Věříme, že děti
budou ve třídění odpadu pokračovat také se svými
rodiči.             Mgr. A. Školníková

Základy první pomoci
Dne 10. 1. 2019 se ve školní družině uskutečnila

beseda první pomoci. Zdravotnice seznámila děti se
základy první pomoci a s řadou dalších užitečných rad.
Na závěr besedy se děti s pomocí paní zdravotnice se -
známily s prevencí před chřipkou.        K. Nečasová ŠD
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Lyžařský výcvik 
v Jizerských horách

Žáci naší školy se na pobyt na chatě Slovance
vždy těší, neboť domácí prostředí a dobré jídlo i ve -
černí programy jsou už vyhlášené. Letošní sedmáci
se zúčastnili v hojném počtu, a tak starším spolu-
žákům nechali jen několik míst. Všichni se chtěli na-

učit lyžovat nebo zdokonalit své umění, dokonce se
našli i zájemci o snowboarding. Mrazivé, ale zároveň
slunečné počasí panovalo celý týden, a tak si děti
užily nejen lyžování, ale i vycházky pohádkově za-
sněženou krajinou. Zimní království opouštěly jen
nerady, bylo totiž před vysvědčením. Velké podě-
kování patří také panu řidiči Suchochlebovi, který
mistrně zvládl nelehké situace na zasněžených hor-
ských silnicích a bezpečně dopravil děti tam i zpět. 

14. 2. – Mezinárodní den 
darování knih

Děti z 2. A se dohodly s paní učitelkou, že knížky,
z kterých už „vyrostly“, nebo je mají doma dvakrát,
někomu darují. Společně je donesly do městské

knihovny, kde jim paní Hývlová vysvětlila, že je dají
ostatním dětem k zapůjčení, nebo je darují dětem,
které si nemohou dovolit knihy koupit. Děti hřeje
vědomí, že udělaly dobrý skutek.

Recitační soutěž
Je dobře, když děti na I. stupni rády recitují. Pro-

cvičují si paměť a získávají hezký vztah k poezii. Do
soutěže, která se konala 19. 2. a byla letos přístupná
veřejnosti, se přihlásilo přes 55 žáků. Řadu z nich
přišli podpořit jako diváci i rodiče nebo prarodiče
a vytvořili pěknou atmosféru. Vybrat z každé ka-

tegorie ty nejlepší nebylo pro porotu jednoduché,
a tak se udělovala i zvláštní ocenění. Přehled vítězů:
I. roč.           1. Anna Horáková, 2. Bára Šetinová,

3. Daniel Hrdý
II. a III. roč.  1. Bára Taichmanová, 2. Radka Jelín -

ko vá, 3. Teodor Skála a Anna Janeč-
ková

IV. a V. roč. 1. Vanesa Vaňková a Kristýna Roko-
sová, 3. Eliška Hrdá

Za dlouhou báseň, přirozený přednes nebo před-
nes vlastní básně byli oceněni Andrea Šolcová, Jan
Janouch a Aneta Pospíchalová.

Vítězům blahopřejeme a Vanesce a Kristýnce
přejeme hodně štěstí v okresním kole.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45

ZŠ Smetanova Přelouč 
Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná ve středu

13. 3. 2019
od 15.00 do 17.30

v budově 1. stupně v Kladenské ul.

Zveme všechny zájemce z řad rodičů, prarodičů, bývalých žáků i budoucích prvňáčků.
Zveme všechny, kteří si naši školu chtějí prohlédnout.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY:          Úterý 2. 4. –––––––––– 14:00 – 16:30
                 Středa 3. 4. 7:15 – 8:00 14:00 – 16:30
                 Čtvrtek 4. 4. 7:15 – 8:00 ––––––––––

KDE:         ul. Za Fontánou, parkoviště u sportovní haly

                 •   směs noviny, časopisy, letáky
                 •   noviny
                 •   prosíme zvážit

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.

Zleva: E. Hrdá, K. Rokosová, V. Vaňková, 
A. Pospíchalová
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Ejhle výstava
12. února od půl šesté zaplnilo učebnu

vý tvarného oboru nemalé množství návštěv -
níků. Lákadlem se stala pololetní výstava
žá ků výtvarného oboru. Zastoupeno bylo
tak řka 90 žáků, kteří navštěvují výuku v hlav -
ní budově ZUŠ Přelouč. Hlavním mottem
výstavy bylo světlo. 

Pololetní výstavy nabízejí v první řadě na -
hlédnutí do tématického a pedagogického
směřování výtvarného oboru. Výuka však ne -
ní pouze o výtvarné tvorbě, nýbrž o setká-
vání, vzájemné inspiraci, o poznávání sebe
sama, o tom, jak se každý z žáků vypořádá

se zadaným úkolem, nesnázemi, které tvor-
ba přináší, o tom, jak je každý z žáků praco -
vitý a sociálně naladěný. Zkrátka o tom, co
se z vystavených prací vyčíst nedá, ale vý-
uku to provází. 

Tímto článkem děkuji všem návštěvní-
kům, kteří nás v úterý svojí návštěvou pod -
pořili.

                    Jan Vojtíšek, 
                    vyučující výtvarného oboru
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Dechový orchestr
zlatý v Praze

Dechový orchestr ZUŠ Přelouč pod vede-
ním Michala Chmelaře se opět po roce zúčast-
nil Mezinárodního festivalu dechových orches-
trů v Praze. V hotelu Pyramida na Břevnově

obhajoval zlatá pásma z posledních tří let. Ob-
hajoba vyšla na výbornou, přeloučští muzi-
kanti si v mezinárodní konkurenci orchestrů
z Maďarska, Švédska, Německa a Rakouska
vysoutěžili zlaté pásmo a zvlášt ní cenu za nej-
lepší dramaturgii. Ocenění je cennější o to, že
orchestr byl jediným „nedospěláckým“ orches-
trem v soutěži. Za naši školu v orchestru sou-
těžilo celkem 68 muzikantů a více než polo-
vině hráčů ještě nebylo 15 let. Poděkování za
skvělou reprezentaci školy a města patří nejen
všem hráčům orchestru, ale také učitelům Rad-
ce Chmelařové, Ivě Junkové, Janu Pátkovi, Lin -
dě Gregarové a Davidu Štruplovi za přípravu.

Vedení školy

Úspěch mladých dechařů
O posledním lednovém víkendu se žáci de-

chového oddělení vydali do Prahy reprezento -
vat naši školu na dvou soutěžích. První proběh-
la v neděli 27. 1. dopoledne v Kai ser štejnském
paláci na Malé Straně. Žesťové kvinteto ve slo -

žení Adam Čapek, Klára Junková, Eva Čapková,
Martina Junková a Tomáš Vondrouš pod ve-
dením pana ředitele Michala Chmelaře získalo
1. cenu a navíc cenu za mimořádný inter pre -
tační výkon. Z vy stoupení na závěrečném kon -
certě vítězů se kvinteto bohužel muselo omlu -
vit z důvodu přejezdu na další soutěž, která se

konala odpoledne v ZUŠ Jana Hanuše na Břev -
nově. Soutěž Les Cles d’or se letos konala v Čes -
ké republice úplně poprvé. Jedná se o velmi
prestižní soutěž, která se koná v 15 světových
metropolích na všech kontinentech. I na této
soutěži se naši žáci rozhodně neztrati li. Klára
Junková ze třídy Michala Chme laře a Adam
Čapek ze třídy Radky Chmela řo vé získali oba
čestné uznání. Všem oceněným moc gratulu-
jeme!!!

Mažoretky zazářily
v pražské Lucerně

Mažoretky ZUŠ Přelouč, vedené Jarmilou
Pavlíčkovou, zatančily 16. 2. na Leteckém ple -
se v pražském paláci Lucerna. Na této prestiž -
ní akci vystoupily již potřetí. V lednu okouzli -
ly publikum na reprezentačním plese města
Kolín. Děkujeme děvčatům i paní Pavlíčkové
za skvělou reprezentaci školy. I v letošním ro-
ce čeká mažoretky dlouhá řada zajímavých

vystoupení. Tančit budou například na festi-
valech Kmochův Kolín, Polanského Přelouč
a v České Kamenici. Vystoupí dále v němec ké
Pirně a Bad Schandau, v Kutné Hoře a v čer vnu
pojedou na tradiční soustředění do Španělska.

Michal Chmelař

ZUŠ bude hostit výstavu 
Barbory Hostašové

Výstava v ZUŠ od března bude hostit na še
škola výstavu Barbory Hostašové. O své tvor-
bě píše: 

„V poslední
době jsem se
ve své tvorbě
zaměřila hlav-
ně na portrét-
ní, lifesty lovou
a mód ní foto-
grafii, ráda se
věnuje také re -
 portážní a pro -
 duktové foto-
grafii, příležitostně fotím i svatby.

Chci, aby na mých fotografiích byl každý
člo věk sám sebou, zachytit jeho jedinečnost,
vnitřní i vnější krásu. Prostřednictvím svých foto -
grafií se snažím také komunikovat s divákem.

Za svůj největší dosavadní úspěch zatím
považuji to, že mé fotografie byly vybrány z cel -
kového počtu, na výstavu Czech Press Photo
a jedna fotografie byla použita ve velkém for -
mátu dokonce jako dělič výstavy pro katego -
rii Lifestyle.“

Výstava je od března pro veřejnost pří-
stupná po dobu vyučování v budově ZUŠ
Přelouč na schodišti, pondělí – pátek cca od
14 do 18 h. Přijďte se podívat. 

J. Vojtíšek + Barbora Hostašová

FANTASTICKÝ ÚSPĚCH 
KOMORNÍHO SOUBORU

Ve středu 20. února se v ZUŠ Pardubice
Havlíčkova ulice konalo okresní kolo Národní
soutěže ZUŠ v oboru Hra v komorním sou -
boru s převahou smyčcových nástrojů. Tato
disciplína klade na jednotlivé účastníky velké
nároky, protože kromě svého vlastního výko-
nu musí vnímat a reagovat na své spoluhrá-
če. Pří prava soutěžního či koncertního výko -
nu zabere mnoho měsíců a vyžaduje značnou
trpě livost a pečlivost. Za naši školu se této
sou těže zúčastnilo klavírní trio ve složení To-
máš Nedbal a Daniel Procházka (oba z hou-
slové třídy H. Při nesdomů) a Adam Jelínek
(z klavírní třídy J. Ba borákové). Jejich vystou-
pení – bez přehánění – zvedlo diváky ze se-
dadel a sklidilo dlouhý potlesk publika i poro -
ty. Kluci zahráli s ohromným nadšením a svým

výkonem zastínili i mnohem starší soubory,
což se odrazilo v bodování porotců. Klavírní
trio získalo nejen zlato ve své kategorii a po-
stup do krajského kola soutěže, ale stalo se
absolutním vítězem celé soutěže. 

Gratulujeme a děkujeme nejen klukům
a jejich učitelkám, ale také rodičům za pod-
poru během soutěže i příprav. A ještě bych
chtěla poděkovat paní Vladislavě Pan chártko -
 vé, která ochotně zkoušela a šila ještě poslední
večer před soutěží, aby naše trio dokonale de -
signově vyladila.                      Petra Lojínová
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ Odloučené pracoviště výtvarného
a hudebního oboru ZUŠ Přelouč

ve Chvaleticích
Již dlouhou dobu stojí ve Chvaleticích dva odlišné obory vedle

sebe. A to výtvarný a hudební.
Ale teprve až v posledních

letech se je daří na chvíli pro-
pojovat ve formě koncertů
a výstav.

Moderně řečeno nám vznik -
ne „dva v jednom“…

Ještě za paní učitelky Báry
Fialové jsme zkoušeli experimentovat … zahrát, zamuzicírovat si,
v nazdobené, nainstalované třídě, plné nádherných dech beroucích
prací, ať už obrazů nebo specifických výtvarných výrobků a děl.

Jsme rádi, že v témže duchu navázala paní učitelka Martina Pan-
chártková, která je sama pro nadšené děti velkou inspirací.

Také letos o Vánocích jsme našli společné téma – „Světlo“, téma,
které se neslo jak v hudebním, tak i ve výtvarném umění. Poslucha -
či a návštěvníci z řad rodičů a široké veřejnosti tak mohli vyslech-
nout např. skladbu Světlo světa, kterou zahájila Kristina Vodová na
flétnu, hrající mimo jiné i na klavír. Žáci výtvarného oboru na tuto
akci vyrobili malé papírové svítící domečky představující Chvale-
tice. Nástěnky zdobily malby krajin se světýlky a na chodbě zářily
keramické lucerničky.

Budeme rádi, když nám společné nadšení a zážitky vydrží, i přes
odchod paní učitelky Martiny Panchártkové, která se chystá na
mateřskou dovolenou.

                                       Markéta Váňová (hudební obor)
                                       Martina Panchártková (výtvarný obor)

VALNÁ HROMADA 
SRPŠ ZUŠ PŘELOUČ 2019

Rada SRPŠ ZUŠ Přelouč svolává 
veřejnou Valnou hromadu SRPŠ ZUŠ Přelouč

Termín konání: úterý 23. 4. 2019 od 17.00 hod.

Místo konání: ZUŠ Přelouč K. H. Máchy 325
Přelouč (zasedací místnost)

Program:

1)  volba členů Rady SRPŠ na období 2019/2021

2)  schválení a případné doplnění stanov SRPŠ
ZUŠ Přelouč

3)  informace o finančním hospodaření SRPŠ za
uplynulé volební období 2016/2018

4)  projednání návrhů členů SRPŠ, případně při-
pomínek k činnosti SRPŠ ZUŠ Přelouč

Veřejné Valné hromady SRPŠ ZUŠ Přelouč 
se mohou zúčastnit všichni členové SRPŠ ZUŠ Přelouč 

i zájemci z řad veřejnosti.

V Přelouči 4. 2. 2019 
Ladislava Hývlová / předseda Rady SRPŠ ZUŠ Přelouč
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Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935
okres Pardubice

vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ
do mateřské školy

pro školní rok 2019–2020

2. května 2019
Náš cíl: děláme vše pro to, aby naše děti byly v du šev -
ní a tělesné pohodě, domů odcházely spokojené, plné
nových zážitků a poznatků.

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy
v do bě zápisu, podrobné informace podáme denně
od 8.00 do 15.00 hod. v mateřské škole nebo na tel.
č. 466 672 019.

§   rodiče si mohou vyzvedávat žádosti dne 15. dubna 2019
v době od 6.15 hod. do 11.30 hod. a 16. dubna 2019
v době od 14.00 hod. do 16.15 hod.

§   vyplněné přihlášky přinesou rodiče nebo zákonní zá -
stupci dítěte do MŠ dne 2. května 2019 od 8.00 hod.
do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.

§   na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
§   ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od

zahájení řízení 
§   pokud množství vrácených přihlášek přesáhne počet

míst v MŠ, rozhodne o zařazení dítěte do mateřské ško -
ly ředitelka školy 

§   v případě, že přijaté dítě v termínu uvedeném na při hláš -
ce z jakéhokoliv důvodu do mateřské školy nenastou -
pí, rodiče to neprodleně nahlásí ředitelce MŠ

§   k zápisu se dostaví i rodiče, kteří chtějí své děti při hlá -
sit do MŠ v průběhu školního roku

Ladislava Bukovská, ředitelka MŠ

Badminton I., Badminton II.
Velice nás těší trvalý zájem o tento sport. Pro velký zá -

jem mladých sportovců jsme otevřeli tento školní rok dva
kroužky. Badminton I. pod vedením skvělého vedoucího
Petra Špačka probíhá v Sokolovně Přelouč každé pondělí od
16 hodin, Badmintonu II. velí vedoucí Petra Šitler za vydatné
pomoci Hanky Špačkové ve sportovní hale každé úterý od
15 hodin.

KRKONOŠE I. 

„Z pohádky do pohádky“ 

P ím stský tábor II. 

KRKONOŠE II. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ
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KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Zprávy o činnosti 
členů KLASu

V únoru zpravidla trávíme schůzky
pod střechou, tentokrát v klubovně pod
podloubím, a kromě toho hrady a zám-
ky, cíle našich výletů jsou většinou uza-
vřené.

Požádali jsme paní M. Danihelkovou,
aby nás seznámila se životem a činností
přeloučského rodáka Tůmy Přeloučské-
ho. Dověděli jsme se, že náš Tomáš z Pře -

louče pracoval na Moravě a v Přerově
je také pochován. Působil velmi aktivně
v Jednotě bratrské. Mohli jsme obdivo-
vat jeho krásné písmo, zaujaly nás jeho
myšlenky i působení jeho přátel. Díky
paní Marcele jsme si rozšířili povědomí
o osobnosti našeho města.

Další únorové setkání věnujeme cvi -
če ní paměti, rozvoji myšlení a kombinač -
ních schopností. I tentokrát se naše se-
tkání usku teční v klubovně.

Za všechny členy Klasu paní Danihel -
kové děkujeme za ochotu podělit se s ná -
mi o čas i znalosti.                       Kubátovi 

Smím prosit?
Touto větou býval nezřídka odbouráván ostych našich klien -

tek, když je k tanci vyzval taneční mistr dr. Petr Veleta. Byl to
právě on, který nám ukázal, že radost z tance je možné mít
v každém věku, a to i v případě, potřebují-li naši klienti k po-
hybu chodítko či vozík. Z taneční terapie, která v našem Do-
mově probíhala v závěru minulého roku, jsme čerpali inspi-
raci i v letošním roce, když jsme připravovali choreografii pro
akci s názvem Valentýnský taneček. Ta se uskutečnila v sym-
bolický datum 14. února 2019, na svátek všech zamilovaných.

Naši pracovníci celý taneční sál slavnostně vyzdobili a spo -
lečně s klienty našeho Domova přišli na akci náležitě vyšňo-
řeni. První tanec patřil naší nejstarší obyvatelce paní Vanču-
rové, která nedávno oslavila krásných 96. let. Pro taneční sólo
byla vybrána píseň zlatého slavíka Karla Gotta Být stále mlád
a na paní Vančurové bylo vidět, jak si své taneční sólo ra-
dostně užívá. 

Do tance se poté zapojili klienti na invalidních vozících s do -
provodem, kteří měli nacvičenou choreografii hned na něko -
lik známých písniček, mimo jiné i na píseň Byla jedna holčička,
na kterou se neváhali převléknout do námořnických triček
a vlasy ozdobit pentlí. V průběhu akce zazněly písně mnoha

stylů a žánrů. Při country písničce Když si báječnou ženskou
vezme báječný chlap předvedly naše klientky se svým do-
provodem další krásnou taneční choreografii. V závěru akce
se k tanci nechali zlákat i diváci z řad našich obyvatel, které
k tomu přiměla úžasná atmosféra panující na parketu a uvol-
něná nálada všech přítomných. 

Krásnou tečkou za Valentýnským tanečkem byla sladká sva -
čina, při které se klientům podávala linecká srdíčka připrave -
ná zaměstnanci naší kuchyně. 
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Dobytí severního pólu
V mrazivou lednovou sobotu 19. 1. 2019 uskutečnili naši nejmenší vý-

pravu na severní pól. Vzhledem k počasí a nebezpečí, které na ně číhalo na
každém rohu, s sebou vzali i své rodiče a sourozence. Cesta na severní pól
byla strastiplná. Plamínci si museli nalovit ryby ke svačině, pomocí ledobor -
ce rozbít ledové kry, odehnat útok ledních medvědů a nakonec umístit svou
vlajku na severním pólu. Závěr cesty byl obohacen obrovským množstvím
zamrzlých kaluží. Výlet to byl mrazivý, ale přesto se náramně povedl.

Klára Sotonová

BŘEZEN
V JAKUB KLUBU
Únor nám začal jarními prázdni -

nami. Bohužel docházka dětí do klubu byla v úno -
ru nižší. Tuto skutečnost nám ovlivnila chřipková
epidemie. Bacily zaútočily i na pracovnice klubu.
Nyní doufáme, že se nám budou nemoci už jen
vyhýbat. ☺

Celý únorový měsíc jsme se věnovali tématu
Internet bez hranic. Internet je v dnešní době vel -
mi důležitý, často si bez něj nedokážeme předsta -
vit náš pracovní den. Je nám velkým pomocníkem
a rádcem, umožňuje nám komunikaci s lidmi po
celém světě. Ale dokáže nám také ublížit a je ne-
bezpečný pokud s ním neumíme správně praco-
vat. A děti jsou velmi často snadným cílem. 

V tomto měsíci jsme s dětmi také oslavili sv. Va -
lentýna, takže si některé děti vyrobily valentýnská
přání, nebo papírovou kytičku v květináči, kde uvnitř
byl vzkaz pro obdarovaného. Věříme, že věci vyro -
bené s láskou někoho potěší.

Vzhledem k nehezkému chování mezi dětmi,
které se začalo objevovat, tak se budeme věnovat
té matu kamarádství. Aktivity budou zaměřené na
chování mezi kamarády, na spolupráci mezi nimi,
děti budeme učit vzájemnému respektu a úctě
k sobě. Budeme se také věnovat tvoření nových
dekorací, abychom se připravili na příchod jara. 

Nadále budou děti pracovat na svých osobních
cílech, kterými se učí novým věcem, nebo zdo ko -
nalují své dovednosti. Budeme s dětmi pracovat

na svých školních povinnostech a motivovat je
k dalšímu vzdělání.

Rekonstrukce Orlovny probíhá dle plánů a my
už se těšíme na návrat. A bude to už brzy! ☺

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

DOBROVOLNICKÉ 
CENTRUM PŘELOUČ
Nábor nových dobrovolníků v pá -

 tek 15. 3. 2019 v čase 9–12 hod. a 14–17 hod. v sí -
dle naší organiza ce na faře za kostelem sv. Jakuba.
Hledáme nové zájemce, kteří chtějí udělat něko-
mu radost. Nabízíme možnost rozhovorů, předčí -

tání nebo procházek se seniory v Domově u fon -
tány, aktivity s dětmi v Jakub klubu, doučování
v rodinách, nebo pomoc v charitním šatníku. 

Dobrovolnictví je pro každého, kdo chce zažít
něco nového, setkat se s novými lidmi a přinášet
radost druhým. Pokud máte hodinu času jednou
za jeden až dva týdny, kontaktujte nás. Pro nové
zájemce připravujeme zdarma Kurz komunikace
a základů psychologie pro pomáhající profese s psy -
choložkou Mgr. Evou Bicanovou v sobotu 30. 3.
2019 v čase 8.30–14.30. Můžete nás kontaktovat
i telefonicky (731 402 371) nebo mailem (chari -
ta.prelouc@gmail.com). Těšíme se, že náš tým do -
brovolníků se opět rozroste. Přijďte ☺.
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Při příležitosti 55. výročí Domova u fontány
(DUF) jsme se výše uvedené instituce domluvi -
li na společném projektu s názvem „NÁŠ PŘÍ -
BĚH“. Ten vystihuje cíl, na kterém jsme se sho -
dli, a to je propojení žáků, studentů a seniorů
v naší komunitě. 

V březnu proběhne prezentace projektu
stu dentům Gymnázia a SOŠ s nabídkou aktiv-
ní účasti. Skupinky studentů budou moci v dub -
nu tvořit tzv. Knihu života vybraným seniorům
DUF, nebo připravit rozhovor v rámci akce „Kře -

slo pro hosta“. V květnu si žáci vybrané třídy
1. stupně ZŠ MN Přelouč přijdou s obyvateli
DUF zazpívat a žáci 9. třídy v rámci tělocviku
zahrát na zahradu petang. V červnu projekt vy -
vrcholí na slavnosti 55. výročí založení Domo-
va u fontány dne 20. 6. 2019, kde budou všichni
účastníci projektu odměněni. 

           Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, 
           koordinátorka DC 
           a PhDr. Danka Fomiczewová, MBA,

ředitelka DUF

SPOLEČNÝ PROJEKT DOMOVA U FONTÁNY, GYMNÁZIA
A SOŠ PŘELOUČ, ZÁKLADNÍ ŠKOLY MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

A DOBROVOLNICKÉHO CENTRA PŘELOUČ

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
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Ježíš hlásal Boží království
a vyzýval k pokání

Milí spoluobčané, sestry a bratři, opět je zde
očekávaný měsíc březen, protože brzy přijde ja-
ro, na které se těšíme! Březnový rošt vychází
v den oslavy MDŽ, a také dva dny po popeleč-
ní středě, již v době postní. Všichni kráčíme ži-
votem spolu, věřící více nebo méně, nebo vů-
bec, a také nás domácí nebo světové události
informují a zasahují. Masopust nahradil půst,
a po čase karnevalu je: /z italského carne leva-
re/, „dáno pryč maso“ u nás katolíků hlavně na
popeleční středu a velký pátek, /přísný půst/
nebo i každý pátek, když není svátek. Tradice
bez ma sitého jídla byla i v naší rodině zachová-
na a ma minka vařila nudle s mákem, s ořechy,
palačinky, pekla buchty, smažila placky, bram-
boráky a langoše. Nejíst maso v pátek je nábo-
ženský zvyk a příkaz, neboť pátek je dnem po-
kání a při pomenutím smrti Ježíše Krista na kříži.
Existují i jiné druhy pokání, kajícnosti, jako se-
bezapření, modlitba, dobrý skutek. Křesťan ská
tradice ne jen v době postní zve člověka k modlit -
bě, půstu a almužně, jak to nacházíme v Novém
zákoně u Matouše 6,1-18, a biblický text evange -
lia se čte na popeleční středu. Můj přítel, kněz měl
předloni zážitek z New Yorku, kde viděl, jak cho -
dili lidé městem na popeleční středu poznačeni
na čele velkým křížem z popele. Prach připomí-
ná i 1. Kniha Mojžíšova /Ada-
movi/ 3,19; „V potu své tváře
budeš jíst chléb, dokud se ne -
na vrátíš do země, z níž jsi byl
vzat. Prach jsi a v prach se na-
vrátíš“. Mnohdy na pohřbu za -
kouším kromě smutku a lítosti
nad smrtí i vděčnost za stateč -
ný, pracovitý život, za přá tel -
ství ze snulého. A dále je to i roz -
měr duchovní radosti u člo -
věka, věřícího v Boha, v Pána
Ježíše, a ve vzkříšení. Připra-
vujme se oslavit Velikonoce,
mod litbou, pobožností křížo-
vé cesty, nebo účastí na Paši-
jích, poklonou na bílou sobotu
u „Božího hrobu“. Ale radujme
se i z probouzející se přírody,
z narozených oveček, za prv-
ních květin, příhodného po-
časí. Ježíšova vý zva k pokání je
korunovaná ra dostí ze smíření,
pokojem v duši i s lidmi, Ten to
pokoj je potřeba hledat, a se -
trvat v něm, v medi taci, v Bo-
hu, v tichu. 

V březnu vám přeji požeh-
naný čas post ní i jarní. 

Váš kněz L. Pilka.

Co je to Boží království?
Nedrtí silou, ale přichází jako jemný vá-

nek. Boží království je všechno, co Ježíš hlásal
a vykonal. Boží království je tam, kde se proje-
vuje Boží dobrota a Boží moc. Moc, která ne-
drtí silou, ale přichází zevnitř, jako jemný vánek.
A dobrota, která se chce přelít do lidí a skrze ně
se dávat dál. Tam, kde jeden druhého chápe, re-
spektuje, miluje, odpouští mu, pro něho žije,
tam už začíná Boží kralování, jehož celá plnost
nastane u Boha v nebi.

Dějiny přestanou být zlým snem. Když si
zachováme naději na Boží království jako pra-
men moudrosti a požehnání pro lidstvo, lidské
dějiny přestanou být zlým snem „plným hluku
a běsnění“, jak uvádí Shakespeare. Očekávání
Božího království je odevzdání sebe něčemu vět -
šímu, než jsme my. Toto očekávání je nakonec
Boží trpělivost v dějinách. Království Boží je
předmětem naděje, jeho očekávání je světlem,
které je přítomné v dějinách. (J. M. Lustiger)

Ruší vládu temnot. V Ježíšových kázáních
hrálo důležitou roli hlásání Božího království.
Není to pouze uznání, že stvořená bytost je zá-
vislá na Stvořiteli, nýbrž také přesvědčení, že do
dějin byl vložen plán, projekt, osnova harmonie
a dobra, jež chtěl Bůh. A to všechno se plně usku -
tečnilo Ježíšovou smrtí a jeho zmrtvýchvstáním.
Boží království je pramenem pokoje a vnitřní vy-

rovnanosti. Boží království ruší vládu temnot.
(Jan Pavel II.)

Je velkolepá mozaika. Představuji si Boží
království jako velkolepou mozaiku. Kamínky
Božího království ale nejsou bez života, bez du -
še. V mozaice Boží je každý z nás živým kamín-
kem, který rozumí svému vlastnímu místu a chá -
pe ho, zná místo těch ostatních a je si vědom
svého vlastního významu v rámci celku. Ano, do -
konce jasně vidí, že má význam jenom v rámci
celku. Zároveň je mu jasné, že kdyby chyběl, mo -
zaika by zůstala neúplná. Samozřejmě, že ne
všechny kamínky naší mozaiky jsou stejné. Je-
den z nás jako by mohl být zeleným kamínkem,
další modrým, jiný zlatým, bílým. Každý má svou
vlastní úlohu, místo a poslání. Nikdo, jako kamí-
nek v mozaice, se nemůže přemístit ze svého
místa. A to je vzájemnost a jednota té nesmírné
a nádherné mozaiky Božího díla. Buďme si vě-
domi toho, že jsme živými kamínky Božího díla
a že jsme všichni mezi sebou propojeni a každý
má účast na celku. Jestliže chybí jeden kamínek,
chybí něco k plnosti celku. Proto je třeba, aby-
chom se pevně drželi svého úkolu. Pak vychut-
náme svobodu ducha, typickou pro děti Boží,
a sám Duch Boží nám poví, jak důležité je to, co
děláme, a jak je to prospěšné pro nebe. 

(Podle Chiary Lubichové, 
zakladatelky hnutí Fokoláre) z www.vira.cz
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Městská policie –
výběr z událostí

V odpoledních hodinách v ulici Praž-
ská zastavila hlídka městské policie osobní
automobil značky Škoda Octavia z důvodu
překročení rychlosti. Při silniční kontrole
strážníci zjistili, že muž má neplatné řidič-
ského oprávnění. Navíc pojali podezření,
že je řidič pod vlivem návykových látek. Na
místo byla přivolána hlídka policie ČR. Řidič
byl vyzván, aby se podrobil orientačnímu
testu na přítomnost omamných a psy cho -
tropních látek. Testu se následně pod robil
a jeho výsledek byl pozitivní. Z tohoto dů-
vodu hlídka policie muže převezla na ob-
vodní oddělení k dalším úkonům. 

Dne 30. 1. 2019 v nočních hodinách vy -
jela hlídka MP Přelouč na oznámení muže,
který ve svém bytě cítí plyn. Podle něj při-
chází zápach odpadovou stoupačkou od
spodního bytu. Jelikož se nepodařilo do-
bouchat na majitele bytu, odkud se zápach
šířil, přivolali strážníci na místo hasiče. Ma-
jitel byt nakonec otevřel, nejdříve se mu ale
museli záchranáři ukázat pod oknem. Muž
se totiž obával, že za dveřmi nejsou záchra-
náři ale zloději. Únik plynu se potvrdil. Ha-
siči uzavřeli přívod plynu a byt odvětrali.
Vše tedy nakonec dopadlo dobře a to díky
všímavému sousedu. 

Jak se chovat v situaci kdy uniká plyn
a plno dalších informací a rad najdete na
těchto stránkách:

http://detektory.cahd.cz/

30. 1. v nočních hodinách zastavila hlíd-
ka MP Přelouč osobní automobil značky
Ford, který na tažném laně táhl osobní auto -
mobil značky Volksvagen. Strážníci provedli
kontrolu obou řidičů. U jednoho z nich by -

lo zjištěno, že nemá řidičské oprávnění. Na
místo byla přivolána hlídka Policie ČR, kte -
rá si událost převzala k dalšímu šetření. 

2. 2. v nočních hodinách přišel do res -
taurace U Kynterů muž, který tvrdil, že byl
napaden v nedalekém baru. Přivolaní stráž -
níci provedli na místě šetření. Z výpovědi
svědků vyplynulo, že tento podnapilý muž
měl obtěžovat hosty baru a proto byl vy-
veden z prostoru provozovny. Následnou
lustrací bylo zjištěno, že se jedná o osobu
v celostátním pátrání. Proto byla na místo
přivolána hlídka místního oddělení poli-
cie, která si muže odvezla na stanici k dal-
ším úkonům. 

Obsluha restaurace Cikánka se v sobo-
tu 9. 2. dostala do konfliktu s hostem. Muž

se začal chovat neurvale až agresivně, ob-
sluhu slovně napadal a restauraci nechtěl
opustit ani na výzvu přivolané hlídky. Stráž -
níci proti němu museli použít donucovací
prostředky a předvést ho ke zjištění totož-
nosti. Výtržník bude předvolán k dořešení
celého incidentu. Pokutě se pravděpodob-
ně nevyhne. 

Ještě připomínám naše telefonní čísla:

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

– neoznamovat akutní záležitos -
ti, které se musí řešit okamžitě

Za Městskou policii Leoš Slavík, DiS., 
                  velitel MP Přelouč
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘELOUČ
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Pravidla silničního provozu 12
Zima se již nezadržitelně vzdává vlády nad počasím, ale ještě není úplně vyloučen její

vliv na řízení vozidel. Zejména námrazou na vozidlech parkovaných přes noc venku, po -
případě i ojedinělým zasněžením. Přestože zákon vysloveně zakazuje řídit vozidlo, na
němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed,
vzad a do stran, někteří řidiči odstraní ve spěchu „závoj“ předního skla a u zbytku spo-
léhají na vytápění vozu v průběhu jízdy. Do extrému zachází řidič, kterému se slangově
pro jeho přístup k věci říká tankista. Ten se neobtěžuje ani čištěním celého předního skla,
vyškrábe pouze úzký průzor ve výšce očí sedícího řidiče. Samostatnou kapitolou je pak
sníh či led, odlétávající z povrchu auta během jízdy. Nejen, že je to jízda nebezpečná, ale
i drahá. V tuzemsku hrozí pokuta až 2000 Kč, v zahraničí od 25–80 Eur (Německo), 60 Eur
(Slovensko) a opravdu draze se projedete se zasněženým autem po rakouských silnicích,
kde pokuta může dosáhnout až 5000 Eur, tedy kolem 130 tisíc korun českých.

                                                        Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
                                                       dopravní specialista 
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Sázení stromů na paměť různých historických událostí je v našich
zemích velmi oblíbené. Převážně se sázejí lípy, někdy ale i jiné druhy. Ne
jinak tomu je i v Přelouči. Podobně jako v udělování čestných občanství
se i v sázení pamětních stromů odráží naše dějiny. V tomto článku se
po kusíme (bez nároku na úplnost) shrnout, jaké stromy byly vysazeny
a zkusíme dohledat i přesná místa. V některých případech to nebude
jednoduché. Někdy je také těžké říci, do jaké míry bylo sázení toho
kterého stromu oficiální akce pro širokou veřejnost za účelem udržení
kolektivní paměti. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí MÚ Pře-
louč byly 22. 2. 2019 tyto stromy označeny formou malé naučné stezky.
Za určení druhů stromů a spolupráci při přípravě stezky děkuje autor
Odboru životního prostředí.

Zřejmě nejstaršími pamětními stromy v našem městě byly ty vysá-
zené na počest korunního prince Rudolfa, resp. jeho sňatku dne 10. květ -
na 1881. Právě toho dne byly na hlavním náměstí (tehdy ještě bezejmen-
ném) kolem sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého vysazeny čtyři
lípy malolisté a na pražském předměstí dvanáct kaštanů. Ze čtyř lip se
dodnes dochovaly pouze dvě, redukce proběhla v 70. letech 20. století.
Lze předpokládat, že kaštany tvořily stromořadí kolem silnice na Lhotu
(snad někde v úseku od dnešního kruhového objezdu po špýchar), od
počátku 20. století zde však probíhala velká výstavba a stromy se tak
dodnes nedochovaly.

Náměstí s detailem lip z roku 1881 na pohlednici (kolem 1910)

S proměnou doby došlo na lípy Husovy. Stalo se tak za první svě-
tové války, v době pětistého výročí upálení Mistra Jana Husa. Celkem
byly tři – jedna v záloženském parku a dvě v jiné části města. Ty však
nebyly vysazeny 6. července 1915, jak by se dalo očekávat, ale na jiné
symbolické datum, 8. listopadu 1915 (výročí bitvy na Bílé hoře). Infor -
mace o nich máme od historika Josefa Ledra. V záloženském parku byla
lípa Husova již od března 1915 (u sázení byl přítomen V. Naňka, J. Hajší -
nek a jednatel Okrašlovacího spolku Karel Slavík), další dvě zasadil v lis -
topadu Okrašlovací spolek před domem jistého pana Salfického. Ledr
neuvádí číslo popisné, píše jen, že byly na místě dřívějšího starého ořechu,
v polovině 20. let 20. století byl poblíž železobetonový sloup a mezi tě -
mito lípami měl být časem umístěn i Husův pomník, k čemuž ale již
nedošlo. Autorovi článku se však povedlo zjistit, že lípy byly s vysokou
pravděpodobností před někdejším domem čp. 178 na Pernštýnském
náměstí (dnes toto číslo nese stavba v jiné části města), v dokumentech
archivu stavebního oddělení MÚ figuruje v té době jako majitel domu
p. Antonín Salfický. V tom případě se dodnes dochovala jen jedna z nich,
vlastně jediný velký strom na Pernštýnském náměstí. Jedná se o lípu vel-
kolistou. Určit přesné místo Husovy lípy v parku je velmi těžké, archiv
Okrašlovacího spolku se bohužel nezachoval. V horní části parku na-
jdeme dnes dvě velké lípy u pomníku Jana Dítěte, ty však budou zřejmě
starší. Jinak je zde až stromořadí lip ve spodní části parku. Lze se tedy

domnívat, že lípa Husova byla ještě v roce 2004 v místech, kde byl později
vysazen buk na počest Stanislava Polanského (viz dále).

Po vzniku republiky se hojně sázely lípy Svobody na paměť říjno-
vých událostí roku 1918. V Přelouči byla po delších diskusích vysazena
lípa Svobody 30. března 1919 a sice před vilami poblíž sokolovny. Stála
zhruba v místech dnešní křižovatky ulic Kladenská-Pardubická před do-
my čp. 505 a 532 (za pozdějším Švehlovým pomníkem) a jednalo se o lípu
srdčitou. Do jejích kořenů byl vložen mosazný válec s dobovými doku-
menty. Na přelomu 60. a 70. let 20. století byla ale právě v těchto místech
projektována přeložka hlavního silničního průtahu městem a lípa tak
musela ustoupit. Byla v dubnu roku 1973 i s kořeny vyjmuta ze země
a přestěhována na jižní okraj města, do míst před pozdější školní jídelnu
u dnešního gymnázia. Zde se však příliš neuchytila a někdy na přelomu
století byla pokácena. Mosazný válec s dokumenty byl pracovníkem
muzea v roce 1973 zachráněn, část jeho obsahu se dodnes nachází ve
sbírkách. Další podrobnosti k historii této lokality jsou uvedeny ve
starším autorově článku.

Lípa Svobody z roku 1919 (snímek z roku 1922)

Přešla desetiletí a 20. listopadu 1948 byly vysazeny lípy Gottwaldovy
(na počest padesátých druhých narozenin tohoto prezidenta). Jednalo
se o dva stromy. Informací o nic není mnoho, vlastně o nich víme jen
ze zápisu plenární schůze národního výboru, ve kterém je citován i bla -
hopřejný dopis Gottwaldovi se zmínkou, že „okresní akční výbor se vše-
mi složkami veřejného života zasadil téhož dne lípu, která navždy ponese
jméno Gottwaldova lípa“. Místo ovšem není uvedeno. Závěrem první
náměstek oznámil, že „po skončení slavnostní plenární schůze bude na
místě, kde bude stát památník odboje zasazena Gottwaldova lípa“ a žá -
dal, aby „se všichni hosté této slavnosi zúčastnili“. Památník odboje byl
v té době plánován a také roku 1947 částečně realizován v parčíku mezi
sokolovnou a kinem (jistou dobu se také uvažovalo o využití podstavce
již částečně demontovaného Švehlova pomníku), nakonec se ho ale po -
vedlo dokončit (se zaměřením na oběti druhé světové války) až po roce
1989. Ani jednu Gottwaldovu lípu se autorovi článku v roce 2018 ne-
podařilo dohledat.

Za poslední tři desetiletí bylo v našem městě vysazeno poměrně
dost pamětních stromů. První byla lípa, které reagovala na události
tzv. sametové revoluce. 7. března 1990 byla v rámci oslav 140. výročí na -
rození Masaryka vysazena lípa svobody nedaleko evangelického kostela
(za domem čp. 11 v Tomášově ulici). Akci pořádalo přeloučské Občan-
ské fórum, hovořil dr. Bedřich Bašus, zpíval sbor Foerster a tak dále (za
pomoc s datací této události děkuje autor kronikáři sboru Foerster Mi-
lanu Potměšilovi). Lípa velkolistá je dochována dodnes a z pamětních
stromů je jedna z nejhezčích. Dále má být podle některých pamětníků
pamětní i lípa, která roste v místech někdejšího tanku-pomníku, který
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Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

K 31. 1. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem
245 057 uchazečů o zaměstnání. To je o 13 523 ví-
ce než v prosinci a o 44 171 osob méně než před
rokem. I přes meziměsíční nárůst jde o nejnižší
lednovou hodnotu od roku 1997, kdy bylo bez
práce 205 185 lidí. Z celkového počtu nezaměst-
naných bylo v uplynulém měsíci 223 301 dosa-
žitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob
vzrostl na 3,3 % (prosinec 2018 – 3,1 %, leden
2018 – 3,9 %). Meziměsíčně i meziročně se zvý-
šil po čet volných pracovních míst. Zaměstna-
vatelé jich v lednu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR
331 453, z toho 14 012 pak v rámci dohod mimo
pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem
233 007 volných míst bylo vhodných pro cizince.
V mezinárodním srovnání měla ČR podle posled-
ních dostupných dat EUROSTATU (za prosinec
2018) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Statistika nezaměstnanosti – 
okres Pardubice 1/2019

K 31. 1. 2019 činil počet nezaměstnaných
v okre se Pardubice 2 733 osob. Na poptávkové
straně trhu práce bylo evidováno 22 037 volných

pracovních míst, na jedno volné pracovní místo
pak připadalo 0,1 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu
činil 2,3 %.

Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 1.
2019 evidováno celkem 22 037 volných pracov-
ních míst. S porovnání s předchozím měsícem
počet volných míst klesl o 2 549 míst, tj. o 10,4 %.
K poklesu počtu volných míst došlo zejména
z důvodu zrušení těch míst, u kterých uplynula
doba určitá trvání pracovního poměru, a také
z důvodu zrušení volných míst, na které byla vy-
dána krátkodobá pracovní povolení pro cizince.
I přesto v okrese Pardubice sledujeme dlouhodo-
bě výrazný převis volných míst nad počtem ne-
zaměstnaných občanů. Je však třeba zdůraznit,
že více než ½ z těchto míst nemá uvedeno kon-
krétní pracoviště v okrese Pardubice. Volná místa
jsou nabízena zejména v odvětví obchod a služby,
stavebnictví, strojírenství, zemědělství, elektro-
technika. Nejvíce uchazečů našlo zaměstnání
v odvětví obchod a služby, školství, strojírenství,
doprava a skladování. Z konkrétních profesí je
možné jmenovat pomocné pracovníky ve výro-
bě, prodavače, montážní dělníky a pracovníky
informačních služeb. Naproti tomu nejvíce no-
vých uchazečů přišlo do evidence z odvětví ob-
chod a služby, státní správa a stavebnictví.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v ob-
cích s rozšířenou působností Pardubického kraje:
Přelouč 3,0 %, Pardubice 2,1 %, Holice 1,8 %.

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích 

je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc leden
2019 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Holotín 15 % (6), Tetov 7,4 % (8), Litošice 6,3 %
(6), Vápno 5,6 % (5), Sovolusky 5,6 % (6), Sopřeč
4,9 % (10), Turkovice 4,8 % (8), Brloh 4,7 % (7),
Jedousov 4,6 % (5).

Kontakty:
ředitelka                                             950 144 407

martina.malinska@pa.mpsv.cz
zprostředkování zaměstnání –
vedoucí oddělení                              950 144 401
NSD – hmotná nouze              950 144 520/503
SSP                                       950 144 501/502/504
příspěvek na péči              950 144 521/505/723
dávky OZP (průkazky)                     950 144 506
Další informace najdete na:  www.portal.mpsv.cz

                          JUDr. Eva Mikšová
                          ředitelka odboru zaměstnanosti
                          Krajské pobočky v Pardubicích

název
Uchazeči (UoZ)

o zaměstnání  
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %
Přelouč 176 2,6
Chvaletice 73 3,1
Břehy 30 4,1
Choltice 20 2,9
Řečany n/L 17 1,9

Přeloučské pamětní stromy z let 1881–2018
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Snad jen drobné sakrální památky doplnily krajinu Přeloučska
tak výrazně jako památky připomínající oběti první světové války
(1914–1918) a vznik Československé republiky (1918). Jedná se
o pomníky padlých, pomníky připomínající vznik republiky a její
zakladatelské osobnosti, hroby a kenotafy účastníků války na hřbi-
tovech, ale také četné lípy Svobody nebo Republiky, sázené hojně
v l. 1918–1919 a poté při dalších výročích vzniku ČSR. Počet těchto
památek neustále narůstá, zvláště při loňském stém výročí vzniku
republiky přibylo těchto lip jako hub po dešti. Nový seriál Znamení
zrodu (ČSR)/Znamení zániku (Rakouska-Uherska, ale i lidských ži-
votů) nás zavede za těmito památkami a pokusí se naslouchat tomu,
co nám vypráví.

Cestovat se za nimi dá různým způsobem. První je snadný a pro
dnešní dobu jaksi typický. Sedneme si k internetu a vyhledáme
např. stránky www.vets.cz nebo www.valecnehroby.army.cz a vše
máme zdánlivě na dlani. Popravdě řečeno tomu ale něco chybí –
setkání v reálném prostoru a čase, prožitek, vnímání kontextu – za -
sazení do krajiny.

Lepší je vydat se na cestu, pěšky nebo na kole. Takový poutník
nejen že nalezne vše výše zmíněné, ale nakonec i zjistí, že ani ty zdán-
livě nejkompletnější internetové seznamy nejsou dokonalé. Chybí
v nich některé pomníky staršího data (Mělice, Štěpánov) a nejsou
v nich některé pomníky nově vzniklé (Bukovka-Habřinka). Několik
let staré internetové fotografie se někdy značně liší od současného
stavu památek. Většinou se, zvl. v loňském roce, změnil k lepšímu,
pomníky byly výrazně opraveny (Choltice) či významně doplněny
(Turkovice).

Pomník padlých není jen pomníkem, ale dle zákona má statut vá-
lečného hrobu. „Válečným hrobem je pro účely zákona i pietní místo,
kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný
symbol připomínající válečné události a oběti...“ Tento přístup je lo-
gický, i individuální hroby jsou často symbolické, protože těla padlých
byla pohřbena daleko od vlasti, málokdy byla převezena na naše
území, někdy také nebyla na bojištích nalezena. V Pardubicích se
setkáváme s výstižným názvem legionářského pomníku – Hrob v dáli.

Poutník se také musí vypořádat s otázkou, kam až má dojít či
dojet. Co všechno je Přeloučsko? Osobně jsem tuto otázku řešil
kompromisním sloučením Přeloučska roku 1918 (Přeloučského okre-
su) a Přeloučska roku 2018 (Obce s rozšířenou působností Přelouč).

Okres přeloučský měl roku 1918 46 obcí, skládajících se ze 62 osad.
V porovnání se současnými hranicemi obce s rozšířenou působností
to bylo území posunuté více na východ a na sever. Končilo linií Pra -
vy-Habřinka-Novinsko-Živanice-Opočínek-Bezděkov-Jeníkovice, a to
včetně těchto obcí. Na tomto území dnes najdeme 42 pomníků se
vztahem k našemu tématu, ve Mělicích, Přelouči, Trnávce a Zdecho-
vicích nacházíme více než jeden. (Stranou zatím necháváme hřbitovy
a pamětní lípy.)

Obec s rozšířenou působností Přelouč má 42 obcí, které tvoří
69 částí obcí. Území Přeloučska je v těchto hranicích menší o ně-
které obce na severu a východě (ve prospěch Pardubicka), ale obsa-
huje i řadu jiných obcí na severo- a jihozápadě (na úkor Chlumecka
a Čáslavska). Přeloučsko tak ztrácí 7 pomníků svého původního
území, ale také získává 15 jiných (zvl. obce bývalého Chlumecka
jsou na ně bohaté). Více než jeden pomník v těchto nových obcích
najdeme v Kojicích.

Dokončíme-li tyto číselné záznamy, poznamenáme ještě, že na
území „současného Přeloučska“ se nachází rovných 50 pomníků.
A pokud sloučíme území Přeloučska r. 1918 a r. 2018, dojdeme
k počtu 57 pomníků. (Při jejich prohlížení si ale uvědomíme jednu

další nesnáz – uvedená jména obětí jsou někdy z více obcí jedné
farnosti a ta mívá přesah za hranice námi zkoumané oblasti. Ta-
ková situace nastala např. v Turkovicích.) Ve 49 případech se jedná
o pomníky padlých, pouze v 8 případech se jedná o pomníky vzniku
republiky či osobností s ní spjatých. (Přičemž někdy se na pomníku
padlých objevují i jiná témata – zakladatelské osobnosti, připome-
nutí vzniku republiky, často jsou později připisována i jména obětí
druhé světové války.) 

Pomníkovou velmocí je samozřejmě Přelouč. Najdeme v ní celkem
pět pomníků se vztahem k událostem let 1914–1918, pokud mezi ně
zařadíme i pomník Antonína Švehly (původní i obnovený zde tvoří
jednu položku), jednoho z mužů 28. října. I přes toto výjimečné množ-
ství nás však zarazí jeden fakt – pomníky mají spíše obecný charakter,
jmen obětí války tu je pomálu, a to jen na jediném pomníku u evan-
gelického kostela. Tato jména jsou v dnešní době prakticky nečitelná.

Kamenná kniha přeloučského pomníku u evangelického kostela
toho dnes mnoho neprozradí

I když si dáme práci a těch 13 jmen přečteme, zjistíme, že pouze u tří
z nich je u jména připsána Přelouč. U ostatních jsou uvedeny okolní
obce – Lhota, Semín, Valy, Brloh a Benešovice. U jména Jan Gajdoštín
je dokonce připsána Moravská Liesková. Mezi jmény tohoto pomníku
nacházíme Františka Láta z Přelouče, nadporučíka 18. pěšího pluku
a velitele oddělení strojních pušek. Obdržel dvě vyznamenání za sta-
tečné chování před nepřítelem a pět záslužných medailí za udatnost.
Nakonec sám padl zasažen osmi ranami ze strojních pušek u obce
Lestano v Itálii. Padl 4. 11. 1917 ve věku 30 let.)

V loňském roce sestavili M. Pešta a F. Steklý seznam 105, resp. 106
přeloučských padlých účastníků 1. světové války. Je škoda, že zůstal
jen na papíře. Domnívám se, že by měl být tesán do kamene a stát
se trvalou součástí přeloučského veřejného prostoru.

(pokračování příště)
Martin Štěpánek

Pozn.: V textu byly využity i informace z výše uvedených interne-
tových adres a databáze padlých účastníků 1. světové války
ing. Fran tiška Steklého (www.velkavalkapardubice.cz).

Staré mostky už nalezneme málokde. Důvod
je naprosto jednoznačný. Přes mostky vedly ces-
ty a v minulosti byly pro daný provoz dostaču-
jící, jak svojí šířkou, tak třeba i nosností. Doba
se vyvíjí, ale současné cesty kolikrát kopírují
cesty historické. Se stoupajícím provozem a re-
konstrukcí nejen cest ale i mostků, nám ty to pa -
mátky mizí. Přesto lze ještě na staré most ky na -
razit a to v místech, kde stále splňují svůj účel,
nebo vlastníci pozemků k těmto stavbám svých
předků mají kladný vztah. Dnes se podíváme na
jeden takový mostek přes Senický potok u Litošic.

Tento starý kamenný mostek z lomového
zdi va a s plným obloukem najdeme asi 300 met -
rů od silnice Litošice-Přelouč v lese. Dojdeme
k němu kolem Křížového rybníku. Ještě na
ma pě indikační skici stabilního katastru z let
1826–1843 najdeme však v bezprostřední blíz -
kosti Litošic rybníků více (v lokalitě Na bahnech
se nacházel Lipový rybník a v lokalitě Křtený

rybník téhož jména, litošická kronika uvádí dá-
le zaniklé rybníky Litošní, Nový či Jeřičný). Nej -
více nás ale zajímá zaniklý rybník Wražebný
(takto je na mapě uváděn), který byl přímo
u mostku a v jehož místech dodnes protéká
Senický potok (pramenící kousek od Litošic).
Vypuštěn byl někdy v období před rokem 1930.
Hráz Wražebného rybníku byla právě v mís-
tech mostku. Na již zmíněné staré mapě vidí-
me v těchto místech zkratku W, což znamená
podle legendy zřejmě vodovodní šoupátko.
K mostku se velmi obtížně dohledávají archiv-
ní informace a není na něm ani žádné vročení,
na základě zmíněných indicií lze však soudit,
že zde mohl být již v letech 1826–1843, nej-
později však od počátku 20. století.

Kamenné mostky s klenutými oblouky mají
své kouzlo, určitě ještě v rámci Přeloučska pár
takovýchto krásných památek nalezneme.

Text+foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta
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byl odvezen ve dnech 10.–11. července 1990. Krátce nato byl odstraněn
i podstavec (pamětní desku najdeme dodnes na přeloučském hřbitově)
a vysazena lípa, je to také lípa velkolistá. Zatím však není prokázáno, že
by toto sázení bylo oficiální akcí s dopadem na širší veřejnost.

28. října 1993 byla na paměť zahájení nácviku na 12. všesokolský slet
1994 zasazena sletová lípa malolistá, samozřejmě z iniciativy TJ Sokol
Přelouč. Nachází se dodnes v parčíku mezi sokolovnou a kinem ve vel-
kém ostrůvku blíže k hlavní silnici. Akce se konala v den 75. výročí vzni -
ku republiky. Původně byla lípa označena.

8. června 2008 byl u příležitosti 4. ročníku festivalu Polanského Pře-
louč vysazen památeční strom v záloženském parku, kromě jiných se
účastnila i Pavlína Filipovská. Strom byl věnován památce Stanislava Po-
lanského. Stromek (buk lesní), zdá-se, vesele roste na větším ostrůvku
v parku v jeho horní části přímo za Občanskou záložnou. Původně byl
dokonce označen.

Zatím poslední pamětní lípa malolistá byla vysazena 28. října 2018
u příležitosti stého výročí založení Československé republiky – ozna-
čovaná je jako lípa republiky. Nachází se v parčíku mezi sokolovnou
a kinem. I do jejích kořenů byl vložen tubus s pamětními dokumenty
z naší současnosti. Jak dlouho zde asi vydrží?
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-Kas- 28. říjen v Přelouči. Přeloučský Rošt, 1993, č. 11, s. 7–8
4. ročník festivalu Polanského Přelouč. Přeloučský Rošt, 2008, č. 6, s. 25
PEŠTA, Matěj. Deset let od odhalení památníku obětem fašismu a rasismu v Pře-

louči. Přeloučský Rošt, 2014, č. 5, s. 6
-MG- V Přelouči jsme uctili památku 100. výročí první republiky. Přeloučský Rošt,

2018, č. 12, s, 4
Videokronika města Přelouče (1993, 2008)
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10169191711-dabing-prelouc-po la bi/

/20854215057/
Státní okresní archiv Pardubice, fond Archiv města Přelouče, Kniha pamětní

1836–1926
Státní okresní archiv Pardubice, fond Městský národní výbor, kniha č. 1
Archiv stavebního odboru MÚ Přelouč
Archiv sboru Josef Bohuslav Foerster, Kronika z let 1977–1994
Vzpomíny paní Márie Bořkové a informace od Mgr. Jana Ferance

                                                        Mgr. Matěj Pešta, 
                                                       správce muzejních sbírek, KICMP
                                                       +420 731 697 085, muzeum@kicmp.cz
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Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Mostek u Litošic na Senickém potoku

Fotohádanka
Správná odpověď na únorovou fotohádanku zněla: „Snímek z doby

kolem roku 1905 ukazuje budovu starého železničního nádraží v Pře-
louči, které se nacházelo v místech toho současného (čp. 306 na Dukel -
ském náměstí). Vybudováno bylo roku 1845. V literatuře je označováno
jako výpravní budova 4. třídy s patrovým středním traktem a pří zem -
ními křídly, autorem návrhu byl architekt Antonín Jüngling. Sloužilo
až do roku 1912, kdy jej nahradila současná stavba.“

Výherkyni paní Vlastě Malinské gratulujeme. Nové odpovědi na
další fotohádanku zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz
a velice děkujeme za Vaši přízeň. 

ZNAMENÍ ZRODU/ZNAMENÍ ZÁNIKU – 1. díl
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Jestliže František Josef I. nastoupil v roce
1848 jako symbol nepopulární reakce a v roce
1853 na něj byl dokonce spáchán atentát, od
70. let 19. století se stárnoucí císař stával po-
pulárním a respektovaným monarchou. Císa-
řova popularita jistě souvisela s císařovým sty -
lem vystupování a jeho novou politickou linií
kompromisu a opatrného zasahování do po-
litického života monarchie. Ke konci svého ži-
vota se pak císař stal jakousi legendou, která
svou prací udržovala mnohonárodnostní ří-
ši pohromadě.

Mladočeši ovládali Přelouč 
od roku 1893

Mladočechům, kteří ovládali Přelouč od
roku 1893 se předvolební program nedařilo
do všech podrobností plnit. Například vodo-
vod byl starou bolestí Přelouče a navzdory
mno ha návrhům se problém ani novému ve -
dení města vyřešit nepodařilo. Nebyly peníze.
Ze stejného důvodu pokračovalo velmi po-
zvolna i dláždění komunikací. Mladočeši se
pokoušeli vnést pořádek do nepěkných po-
měrů na přeloučských týdenních trzích. Šlo
o to, že nebyla dodržována tržní hodina, což
umožňovala překupníkům zboží od rolníků –
výrobců skoupit, aby je pak místním nabídli
za vyšší cenu. Byl vydán nový tržní řád v roce
1896, který upravoval i tržní poplatky. Nadá-
le trvala hospodářská deprese, doprovázená
v zemědělství krizí, způsobenou především
levnými dovozy obilí. V přeloučské Občanské
záložně již po roce 1890 není zaznamenán ta -
kový přebytek kapitálu jako v minulosti. Vkla -
dy sice roku 1892 poprvé přesáhly milion korun,
ale ústavu se dařilo držet množství nezapůj-
čených peněz na úrovni kolem 50 000 Zl.

Záložna usiluje o vybudování
nového záloženského domu

Záložna v průběhu předchozích několika
let vykoupila většinu domů na východní stra -
ně náměstí. Již v roce 1893 byl ustanoven ko-
mitét pro stavbu záloženského domu, v němž
byli kromě jiných členů i Ladislav Quis a Josef
Slavík. Nejpozději v březnu 1894 již byly první
plány na záloženskou budovu hotovy a před -
loženy k posouzení komisi, která vybrala ná-
vrh pražského architekta Rudolfa Kříženec-
kého. Správní výbor záložny se na zasedání
3. února 1895 ustavil jako stavební komitét
pro stavbu záloženského domu a současně po -
žádali Jana V. Diviše, JUDr. Quise a stavitele
Kotýnka, aby vytvořili poradní komitét. Na
schůzi 24. března 1895 již podává Jan V. Diviš
zprávu o jednání s architektem Kříženeckým.
Vše bylo na nejlepší cestě. Současně probíha-
la jednání o dalším zlevnění stavby, aby nebyl
překročen rozpočet 85 000 Zl. Redukce nákla-

dů se nyní týkala především použitých mate-
riálů a výzdoby. V srpnu 1896 architekt před-
ložil plány a rozpočty. Z jedné varianty plánů
zmizela věž. Nové výběrové řízení bylo vypsá-
no na maximální základy 85 000 Zl. a bez věže.
Věž zřejmě zachránil JUDr. Quis, který vymohl,
že pokud vítězný offerent sleví 5% z rozpočtu,
bude se za ušetřené peníze stavět i věž. Ze šes -
ti nabídek stavitelů z Prahy a Pardubic, který
z rozpočtené ceny slevil 4 % a zároveň se za-
vázal, že za nepřekročitelnou cenu 82 000 Zl.
postaví budovu podle plánů s věží a arkýři „tak -
že budova takto provedená zajisté městu Pře-
louči a celému okolí bude k nemalé ozdobě…“

Na stavbu Občanské záložny
jezdil dohlížet 

i architekt Kříženecký
Na jaře 1899 se začalo stavět a 16. dubna

již mohlo ředitelstvo konstatovat, že stavba
dostoupila nad základy. Staveniště bylo pod
bedlivým dohledem stavitele Kotýnka, který
odhaloval pokusy stavitele Krudence o použi-
tí nekvalitních materiálů. Dohlížet jezdil také
architekt Kříženecký. Neustále opakoval, že se
staví monumentální výjimečná stavba a nesmí
se spěchat. Do zimy byla budova pokryta le -
pen kou a stála i kostra věže. Hned v zimě roku
1900 se zadávaly zakázky na štukatérské práce.

Budova Občanské záložny –
chlouba Přelouče

Opravdovou chloubou Přelouče se stala bu -
dova Občanské záložny v roce 1901, to již byla
prakticky hotová a ústav se do ní nastěhoval
v dubnu. Vedení finančního ústavu po skytlo
občanům záloženský sál, který využívala větši -
na místních spolků k divadelním představením,
plesům zábavným koncertům. Konaly se zde
politické schůze. Sálem prošla řada význam-
ných osobností české kultury, ale také vědy
a politiky. Budova byla chápána jako reprezen -
tační, věnována ve prospěch občanstva. 

Zemské jubilejní výstavy
v Praze 1891 

se účastnili občané Přelouče
V zápisu obecní kroniky za rok 1891 je mož -

né se dočíst, že činnost divadelních ochotní-
ků v Přelouči byla v roce 1891 přerušena tím,
že pozornost veřejnosti byla upřena k Zem-

ské jubilejní výstavě v Praze, která se stala díky
absenci německých vystavovatelů především
přehlídkou úspěchů českého národa. Řady
doprovodných akcí k výstavě se účastnili ta-
ké občané Přelouče. Vedle sokolů cvičících
na sletu to byli hasiči, kteří se účastnili hasič-
ského sjezdu. Výstava byla přeloučskými při-
jata s nadšením. 

Přeloučský Sokol byl
nadšenou mladou organizací

Přeloučský Sokol byl mladou a nadšenou
organizací. V roce 1891 již disponoval vlastním
praporem, a když se v Praze 28. června konal
2. Všesokolský slet, cvičilo na něm třicet pře-
loučských Sokolů. V roce 1895 byli již přelouč-
ští Sokolové schopni zorganizovat župní slet
Tyršovy župy. Akce, konaná 16. července na
cvičišti v městském lese Hájku, proběhla pod
patronátem městské rady a se sponzorskou
podporou Občanské záložny. 

V Přelouči byla postavena
v roce 1909 

odborná zemědělská škola
V březnu 1906, se vedení města zapojuje

do snah o získání zemědělské odborné školy.
Spolu s okresním výborem, zemským výbo-
rem, rolnickými organizacemi a organizací ag-
rární strany, které se do boje o školu pustily
s obzvláštní energii, se podařilo prosadit zříze-
ní Zemské odborné školy hospodářské a ško -
 ly hospodyňské, které povolil zemský sněm
v květnu 1907. Zpočátku sídlila v pronajatých
místnostech v Občanské záložně, ale v roce
1909 se přestěhovala do nové budovy. Do-
bové prameny označují přeloučskou hospo-
dářskou školu za příkladně vypravenou a vy-
bavenou. Vyučování bylo bezplatné, trvalo
dva roky. K ústavu patřil školní statek s 30 mě -
rami polí, vzorná hospodářská praxe, sbírky,
knihovny, dílna sedlářská a košíkářská. Škola
měla internát s úplným zaopatřením.

Okázalá slavnost k 60. výročí
nástupu Františka Josefa I. 

se v Přelouči 1908 nekonala
Před světovou válkou zachovávali před-

stavitelé obce také stále větší odstup od vlád -
noucí dynastie. Povinný hold se konal, když
bylo třeba, ale většinou nic více. Když 2. pro-
since 1908 nadešlo 60. výročí nástupu Fran-
tiška Josefa I. na trůn, byla tato událost mocně
oslavena ve školách, ale nikoli v obci. Městská
rada se již předem rozhodla ustoupit od všech
okázalých slavností.

Pokračování v příštím vydání Roštu.
Marcela Danihelková

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

Městečko Přelouč za Františka Josefa I. 1848–1916 – díl III. 

Zimní víkendy rovná se, přeloučská liga v ho -
kejbale. Třiatřicátý díl.

Loňskou sestavu deseti týmů, doplnil jediný
nováček Splašené hole.

ZÁKLADNÍ ČÁST
Po základní části se mužstva seřadila do po-

řadí 1. Devils, 2. Kenya, 3. Cepy, 4. Motor, 5. Bře -
hy, 6. Rockets, 7. Čuníci, 8. Splašené hole, 9. TPS
Gambrinus, 10. Hvězdy, 11. Fan club. To určilo
dvojice do čtvrtfinálových bojů a tři týmy, kteří
sehrály mezi s sebou tzv. play-out. V nich se pro-
budil z latergie Fan club, který nakonec přesko-
čil jak TPS, tak Hvězdy.

ČTVRTFINÁLE
Devils-Splašené hole. Na těžkém terénu se

vítěz základní části těžko prosazoval, ale nako-
nec splnil roli favorita po výsledcích 2:1v prodl.,
2:4 a 5:1.

Kenya-Čuníci. Repríza loňského finále přines -
la všechny tři vyrovnané utkání se šťastnějším
koncem pro obhájce titulu Kenyu (3:2 v prodl.,
1:2 a 2:1 v prodl.).

Cepy-Rockets. Repríza loňské bitvy o bronz.
Rakety vrací Cepům loňské účty a postupují
(2:1 v prodl., 1:5 a 2:1 v sam. náj.).

Motor-Břehy. Jediná série, kdy stačily k roz-
uzlení, jen dva zápasy. Břehy vyhráli 3:2 a 2:1 po
sam. náj.

SEMIFINÁLE
Devils-Rockets. Devils sní o historickém po -

stupu do finále, ale Rockets „nakoplo“ čtvrtfi-
nále a dává čertům „stop“ (2:1 v prodl. a 3:0).

Kenya-Břehy. Hráči Břehů, také nikdy neoku-
sili pocit postupu mezi elitní dvojici. A touha
se jim plní, po zápasech s visačkou „top“ (3:2
v sam. náj., 1:3 a 1:0). 

O 3. MÍSTO
Devils-Kenya. Po výsledku 7:6 si Devils užívá

první medaili ve své historii.

FINÁLE
Břehy-Rockets. První mač vítězí Břehy 6:0.

Ve druhém se Rockets zmátořil z prvního knock
outu a vyrovnávají sérii po výhře 2:1. V rozho-
dujícím duelu žádný gól nepadl, ani v prodlou-
žení, takže o celkovém vítězi musí rozhodnout
samostatné nájezdy. Ve velkém dramatu jsou
šťastnější Rakety a po sedmi letech vzlétly opět
až na samotný vrchol. 

KONEČNÉ POŘADÍ 33. ROČNÍKU
1.  ROCKETS
2.  BEER STARS BŘEHY
3.  HC DEVILS
4.  KENYA
5.  HT CEPY
6.  BC MOTOR STARS JIH
7.  ČUNÍCI
8.  SPLAŠENÉ HOLE
9.  FAN CLUB JESTŘÁBI PŘELOUČ

10.  TPS GAMBRINUS
11.  HBT HVĚZDY

SOUPISKA VÍTĚZNÉHO TÝMU ROCKETS
Jiří Marek, Dominik Jirák, Michal Kobera, Michal
Tulach, Martin Kohout, Marcel Slanina, Petr
Smekal, Ondřej Matoušek, Jan Mandát, Petr Do-
ležal, Miroslav Peřina, Jindřich Kunc, Jaroslav
Lejsek, Vlastimil Pařízek, Kamil Mlejnek, Pavel
Pluhař, Marek Trončinský, Václav Chlumecký,
Jan Bílý, Daniel Palaščák, Vojtěch Mlynář, Luděk

Kosina, Pavel Kouba, Tomáš Kubelka, Robin
Mázlovský

SOUTĚŽ SLUŠNOSTI 
(POHÁR VLASTIMILA SOJKY im memoriam)
1. TPS Gambrinus                                9 tr. m.

STATISTIKY ZÁKLADNÍ ČÁST
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
1. Čejgl                     Devils                   16+4
2. P. Svoboda           Kenya                   10+7
3. Moravec              Kenya                   8+7
STŘELCI
1. Čejgl                     Devils                   16
2. P. Svoboda           Kenya                   10

F. Paukrt               Břehy                   
GÓLMANI
1. Motyčka              Motor                  90,91 %
2. Kaván                   Devils                   90 %
3. Danihelka            Devils                   88,3 %

STATISTIKY PLAY – OFF
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
1. Čejgl                     Devils                   6+4
2. F. Paukrt               Břehy                   6+1
3. Černický              Devils                   4+2
STŘELCI
1. F. Paukrt               Břehy                   6

Čejgl                     Devils                   
2. Černický              Devils                   4

Jurga                     Cepy
GÓLMANI
1. Špaček                Čuníci                  90,91 %
2. Mroviec             Cepy                     90,62 %

- fáda -

A-TÝM (1. LIGA) 
neděle    3. 3. 15:00   HBC JTEKT Svítkov 
                                     Stars Pardubice HC Jestřábi Přelouč
neděle  10. 3. 14:00   HC Jestřábi Přelouč HBK Bulldogs Brno
neděle  17. 3. 14:00   HC Jestřábi Přelouč SK Jihlava
sobota 23. 3. 15:00   HC Jestřábi Přelouč HBC Prachatice
neděle  24. 3. 11:00   SK Kometa Polička HC Jestřábi Přelouč
neděle  31. 3. 14:00   HC Jestřábi Přelouč TJ Snack Dobřany

B-TÝM (2. LIGA ČECHY VÝCHOD) 
sobota    9. 3. 17:00   HC Jestřábi Přelouč B HBC 
                                     Hradec Králové 1988 B
neděle  10. 3. 14:00   SK Žamberk HC Jestřábi Přelouč B 
sobota 16. 3. 17:00   HC Jestřábi Přelouč B SK Žamberk
sobota 23. 3. 17:00   HC Jestřábi Přelouč B 1. HBC Svitavy

sobota 30. 3. 17:00   HC Jestřábi Přelouč B HBC JTEKT Svítkov Stars
                                     Pardubice B

C-TÝM (REGIONÁLNÍ LIGA ČECHY VÝCHOD) 
neděle  10. 3. 11:30   HC Jestřábi Přelouč C HBC Chlumec n. Cidl. B 
neděle  17. 3. 11:30    HC Jestřábi Přelouč C HBC Jokerit Chrudim
neděle  24. 3. 17:00   Delta Pardubice HC Jestřábi Přelouč C
neděle  31. 3. 11:30    HC Jestřábi Přelouč C HBC Autosklo-H.A.K. 
                                     Pardubice C

STARŠÍ ŽÁCI (LIGA ČECHY VÝCHOD) 
sobota    9. 3. 15:00   HC Jestřábi Přelouč TJ Sršni Svitavy
sobota 23. 3. 12:30   HC Jestřábi Přelouč HBC JTEKT Svítkov Stars
                                     Pardubice
sobota 30. 3. 10:00   TJ Sršni Svitavy HC Jestřábi Přelouč

PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
33. ročník 2018–2019

PROGRAM HC JESTŘÁBI NA BŘEZEN



Křížovka

31

b
ře

ze
n

 2
0

1
9

3/19

Sport
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

30

V únoru byla jarní část florbalové sezóny tak jako každoročně
v plném proudu, takže tréninky ve všední den střídají víkendové
mistráky v pravidelném rytmu. Přesto si družstvo mladších žáků Orla
Přelouč s chutí „přidalo“ a v pátek 8. února vyrazilo pod vedením
svého trenéra Petra Křinky na již téměř tradiční turnaj do Lubné. Jak
pravidelní čtenáři naší florbalové rubriky jistě vědí, mladší žáci své
mistráky hrají bez počítání skóre a vedení statistik a na malém hřišti
systémem 3+1, aby se všichni hráči týmu zapojili co nejvíce do hry
a hra pak sama byla plná kontaktů a osobních soubojů a nutila tak
hráče a hráčky k rozvoji individuálních dovedností a schopnostem
rychlé týmové spolupráce.

Přesto vedení družstva nezapomíná ani na výuku a procvičování
tzv. klasického florbalu, který budou hrát kluci a holky po přechodu
do starších žáků, kdy na větším hřišti se hraje o výsledek a vše smě-
řuje turnajovým způsobem k závěrečnému play-off plnému emocí
a nervů. A k takovému procvičování jsou právě turnaje, jako byl ten
v Lubné hraný systémem 4+1, nejvhodnější.

Zápasy s Poličkou, Skutčí, Litomyšlí, domácí Lubnou, Brnem a Ko -
lovraty se hrály na poměrně krátký čas oproti běžným mistrákům,
proto není nutná účast celého družstva mladších žáků. Děcka na
mimosoutěžní turnaj jezdí ale rády a tak účast na takovém turnaji je
i velmi vhodný motivační prvek pro ty z nich, kteří k tréninku i účasti
na mistrácích přistupují nejzodpovědněji a makají celou sezónu.

Letos se turnaje zúčastnilo družstvo (viz foto) ve složení v horní
řadě zleva Dan Pirožek, Max Čapků, Justýna Kosinová, v dolní řadě
zleva pak Marek Bouma, gólmanka Kristýna Klepalová a Filip Košťál.

Tým po úspěšném tažení základní skupinou, kde vyhrál všechny
zápasy, se na turnaji probojoval až do semifinále, kde jen těsně ne-
stačil na domácí Lubnou. Spravil si ale nakonec chuť v souboji o třetí
místo, který vyhrál. A jak se říká konec dobrý – všechno dobré a domů
se tak jelo z Lubné s medailí na krku a s veselou myslí ☺.

A na závěr článku pak obvyklý přehled florbalových zápasů v měst-
ské hale v ulici Za Fontánou v měsíci březnu:

Regionální liga mužů – sobota 2. března:
9:00     Orel Přelouč A – Titáni Pardubice

10:30    Špindl Ubals Vrchlabí – FBC Sion Hradec Králové
12:00    Titáni Pardubice – FBK Piráti Chrudim
13:30    TJ Orel Přelouč A – FBC Sion Hradec Králové
15:00    FBK Piráti Chrudim – Špindl Ubals Vrchlabí

3. liga dorostu – sobota 9. března:
9:00    Orel Přelouč – Sokol Dvůr Králové

10:30    Bulldogs Hořice – Orel Rtyně v Podkrkonoší
12:30    Orel Rtyně v Podkrkonoší – Sokol Dvůr Králové
14:00    Orel Přelouč – Bulldogs Hořice

Liga starších žáků – neděle 17. března:
9:00    začátek turnaje i prvního domácího zápasu Orla Přelouč.

Turnaj se hraje košovým systémem dle momentální výkon-
nosti, aby mistráky byly co nejvyrovnanější, proto soupeři
v době uzávěrky Roštu nejsou ještě známi. Předpokládaný
konec turnaje bude kolem 16:30.
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Muži:
BK Přelouč – Sokol Vysoké Mýto 

80 : 71 (29:31)
Body:     Bulušek 29, Škarda 16, 
              Šindelář 12, Zikmunda 12, 
              Dašek 8, Kubát 3

BK Přelouč – TJ Svitavy         83 : 71 (31:43)
Body:     Konvalina 34, Škarda 15, 
              Dašek 13, Zikmunda 12, 
              Priessnitz 8, Šindelář 1

TJ Sokol Jaroměř-Josefov – BK Přelouč 
80 : 65 (46:36)

Body:     Konvalina 35, Škarda 11, 
              Zikmunda 8, Bulušek 7, 
              Kautský 4

TJ SPŠ stavební Náchod – BK Přelouč 
69 : 81 (36:36)

Body:    Konvalina 21, Škarda 17, 
              Zikmunda 16, Bulušek 15, Kubát 6,
              Kautský 6

Ženy:
BK Přelouč – BSK Jičín           40 : 31 (22:16)
Body:    Kralevičová 10, Roubová 10, 
              Němečková 9, Žáková K. 4, 
              Sedláčková 3, Do ležalová 2, Hejná 2

BK Přelouč – Sokol Nová Paka 
38 : 58 (20:26)

Body:    Žáková K. 10, Roubová 7, 
              Kralevičová 7, Žáková N. 6, Hejná 5,
              Písařová 2, Sedláčková 1

Kadeti U 17:
Loko Trutnov – BK Přelouč   30 : 80 (12:38)
Body:     Krejzl 26, Vlček 14, Priessnitz 12, 
              Souček 11, Hejný 7, Vamberský 6,
              Šindelář 4

Loko Trutnov – BK Přelouč   45 : 86 (33:43)
Body:    Vlček 34, Krejzl 30, Priessnitz 6, 
              Souček 5, Hejný 5, Vamberský 4, 
              Šindelář 2

Všechna družstva v průběhu měsíce března
zakončí svou základní část, a to většinou
na palubovkách soupeřů. Domácí zápasy
sehrají pouze muži a kadeti U17:
30. 3 .
9.00 a 11.00 – Kadeti U 17 – Sokol Stěžery
17.00             –  Muži – Loko Trutnov
31. 3. 
10.00             –  Muži – Sokol Nová Paka  

D. Rambousková

Pod basketbalovými koši…
… výsledky zápasů odehraných do 15. 2. 2019

Orel Přelouč – informace z oddílu florbalu
www.orelprelouc.cz





Pokračování programu na předposlední straně.Příští číslo Roštu vyjde v pátek 5. 4. 2019.


