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Tísňová péče umožňuje seniorům a oso -
bám se zdravotním postižením, ale i jejich
rodinným příslušníkům, zajistit pocit klidu,
bezpečí a hlavně jistotu pomoci. Většina
osob z této cílové skupiny žije v domácnos-
ti sama. Vzhledem k pracovnímu vytížení
rodina většinou nedokáže zajistit potřeb-
nou pomoc. Zapsaný ústav Život Plus (dří -
ve Život 90 Zruč nad Sázavou) takovou
po moc již 25 let nabízí. Jejím cílem je mini-
malizovat počet rizik zdravotního či krimi-
nálního charakteru a dosáhnout tak zlep-
šení psychickéhoa zdravotního stavu a tím
zůstat, co nejdéle v přirozeném domácím
prostředí.

Tísňová péče je sociální služba, která
nabízí lidem pomoc 24 hodin denně 7 dní
v týdnu. Za pomocí stisknutím tísňového
SOS tlačítka si přivoláte pomoc, aniž byste
zvedali sluchátko. Do telefonu, s hlasitým
odposlechem, se Vám ozve zkušená zdra-
votní sestra. Projedná s vámi danou krizo-
vou situaci a vyšle za vámi pomoc. Systém
snímá pohyb uživatele, dle časového rozpě -

tí, při pohybu v jeho vlastním bytě. Orga-
nizace Život Plus spolupracuje i s orgány
městské policie příslušných měst. Rychlá
a odborná pomoc pomohla v nejednom
případě zachránit život a zabránit tomu,
aby člověk bezmocně ležel několik hodin
nebo i dní na zemi. „Jsem klientkou Ž Plus od
roku 1996. Jsem ochrnutá na všechny konče-
tiny po dětské mozkové obrně. Bydlím sama,
nikoho nemám a příští rok mi bude 87 let.
Složité to bylo, než jsem si službu zavedla. Le -
žela jsem třeba tři dny na zemi bez pomoci,
bez jídla a pití, než jsem se v paneláku něko-

ho dovolala. Dostala jsem se do nemocnice,
kde mi pomohli zajistit Život Plus. Od té doby
už bylo vše jednodušší.“ VH, uživatelka.

Organizace dále pomáhá svým uživate -
lům i při prosazování práv, návazných slu-
žeb, při jednání s úřady, při zajišťování pří-
padných sociálních dávek (příspěvek na
péči…) a dle možností i při zajištění pomo -
ci spojené s domácností a zdravím. Uživate -
lům služby během hospitalizace dokáže
organizace zabezpečit dům a zajistit, dle
naší možnosti, následnou péči o domácí
mazlíčky. V případě zájmu Vás navštívíme
a bezplatně provedeme ukázku služby pří-
mo ve vašem bytě. Služby jsou poskytová-
ny po celé republice. Mezi města, která naše
služby podporují, patří např. Kutná Hora,
Zruč nad Sázavou, Kolín, Český Brod, Tábor,
Praha a mnoho dalších měst a obcí. O tom,
že je služba určena pro širokou veřejnost
svědčí i skutečnost, že nejstarší uživatelce
je 98 let a nejmladší 36 let. Průměrný věk
uživatelů je 82 let.

Více informací na tel.: 327 532 900,
https://www.zivotplus.cz/ nebo na našich
facebookových stránkách Tísňová péče Ži-
vot Plus, z. ú. 
                                    Zdeněk Jelínek
                                    ředitel Život Plus, z.ú.
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Zprávy z radnice
Z jednání 9. schůze Rady města ze dne

26. 2. 2019 vybíráme například projednání
zadávacího řízení veřejné zakázky Rekon-
strukce sociálních zařízení v budově ZŠ Sme -
tanova 1509“ – ekonomicky nejvýhodnější
nabídku podal Stavební podnik Přelouč, s.r.o.,
dále rekonstrukci chodníku od č.p. 238 po
kostel v ul. Českobratrská, Místní komunika-
ce ulice Choceňská č.p. 1811, Parkoviště před
č.p. 381, Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Pře-
louč – výběr dodavatele a smlouva o dílo, při-
čemž nejvýhodnějším dodavatelem se stala
společnost Stavby Jech & Hoffmann s.r.o.,
Praha 3, dále se také projednalo a odsouhla-
silo, že město Přelouč se zapojí do meziná-
rodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěše-
ním vlajky dne 10. 3. 2019 na budově č.p. 25,
schvá lila se dohoda o skončení nájmu neby-
tových prostor v budově č.p. 25 na Masary-
kově náměstí v Přelouči s Všeobecnou zdra -
vot ní pojišťovnou České republiky ke dni
28. 2. 2019., rada také vzala na vědomí Vý-
roční zprávu podle zákona č. 106/199 Sb. za
rok 2018, schválil se řád veřejného pohřebiš-
tě města Přelouče s účinností od 1. 3. 2019
a odsouhlasil projektový záměr Základní ško -
ly Přelouč, Smetanova 1509, „Stavební úpra-
vy půdy na jazykovou a počítačovou učebnu
včet ně vybavení“ a se zařazením tohoto pro -
jektového záměru do dokumentu Strategický
rámec MAP v ORP Přelouč.

Po skončení 9. Rady města hned navazova -
lo II. zasedání Zastupitelstva města, 26. 2.
2019. Zastupitelé projednali činnost Rady
města v období mezi I. a II. ZM, návrhy a sta-
noviska výborů majetkového a finančního,
návrhy a stanoviska osadních výborů Lohe-
nice, Mělice a Klenovka, rozpočtové opatření
č. 6 rozpočtu města pro rok 2018 a také roz-
počtové opatření č. 1 rozpočtu města pro
rok 2019, majetkové převody, schválilo se
znění vzorových smluv, které by měly být uza-
vírány s vlastníky nemovitostí v místních čás -
tech Mělice a Lohenice v souvislosti s výstav -
bou kanalizačních přípojek pro připojení jejich
nemovitosti na nově budovanou síť splaš ko -
vé kanalizace v Mělicích s převedením odpad-
ních vod do Lohenic a stanovilo finanční spo -
luúčast vlastníků nemovitostí ve výši 10 000 Kč
pro každou připojenou nemovitost. Zastu-
pitelé také projednali návrhy OZV č. 1/2019
o veřejném pořádku, OZV č. 2/2019, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřej-
ných prostranstvích, OZV č. 3/2019 o noč ním
klidu, OZV č. 4/2019 o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných kulturních podniků včetně ta-
nečních zábav a diskoték v rozsahu nezbyt-
ném k zajištění veřejného pořádku, OZV
č. 5/2019, kterou se ruší OZV č. 10/2015, ná-

vrhy na poskytnutí dotací z rozpočtu města
v roce 2019 pro Charitu Přelouč, TJ Sokol Pře -
 louč, FK Přelouč, Rugby club Přelouč, HC Je -
střá bi Přelouč, Orel jednotu Přelouč oddíl
florbalu, Basketbalový klub Přelouč, FK Pře-
louč – pořádání 61. ročníku Celostátního žá -
kovského turnaje a Domov u fontány Přelouč.
Zastupitelé navrhli pana J.K., Přelouč jako zá-
stupce města Přelouče na volbu člena před-
stavenstva společnosti Vodovy a kanalizace
Pardubice a. s., schválili směrnici pro odmě-
ňování členů JSDH města Přelouče ve znění
dle předložené přílohy, návrh na schválení
Stanov Dobrovolného svazku obcí „Pardu-
bická labská“, výplatu odměn členům výborů
majetkového, finančního a kontrolního a čle -
nům osadních výborů Lohenice, Mělice a Kle -
novka za práci v roce 2018 dle předložených
návrhů. 

Další v pořadí 10. schůze Rady města se
konala 11. 3. 2019 a mimo jiné se vzalo na vě -
domí přehled produkce domovního odpadu
v roce 2018, rozhodlo se o poskytnutí do tací
z rozpočtu města na rok 2019 do 50 tisíc Kč
na základě několika zaslaných žádostí. Rada
vzala na vědomí výsledky inventarizačních
pra cí k 31. 12. 2018, odsouhlasil se nákup my-
cího centra pro 7. třídu MŠ Kladenská, který
si mateřská škola pořídí ze svého fondu in-
vestic. Projednalo se několik majetkových
převodů a udělil se souhlas společnosti Pře-
kážkáč, s. r. o., Přelouč s využitím 3 pozem-
ků – všechny v k.ú. Přelouč při pořádání pře -
kážkových závodů Překážkáč v termínech
27. – 28. 4. 2019 a 14. – 14. 7. 2019, dále se ta -
ké vzalo na vědomí řešení oplocení sportov -
ního areálu u hokejbalového a ragbyového
hřiště. Rada schválila výzvu k podání nabídky
a prokázání kvalifikace – zadávací dokumen-
taci k veřejné zakázce „ZŠ Masarykova č.p. 1
a č.p. 45 – výměna oken“. Projednaly se také
body jednání KMS Tupesy ze dne 4. 2. a 26. 2.,
ze schůze KMS Štěpánov ze dne 6. 2. 2019,
z jednání OV Klenovka ze dne 22. 2. 2019.
Projednalo se a odsouhlasilo užití optického
kabelu firmou Tlapnet s. r. o. pro přenos dat
do městského kina, schválila se smlouva o dí-
lo se společností Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a. s. Praha na zpracování gene-
relu odvodnění města za cenu 1 512 000 Kč
vč. DPH. Dále se také projednala například
ana lýza činnosti a prostorových podmínek
Městské knihovny Přelouč, vyjádřila se pod -
po ra záměru rozšířit nabídku Gymnázia
a Střed ní odborné školy Přelouč o zápis no-
vého učebního oboru Fotograf. 

Všechna usnesení z obou rad i zastupitel-
stva naleznete na webových stránkách města. 

3. místo pro Přelouč
V letošním hodnocení srovnávacího vý-

zkumu MĚSTO PRO BYZNYS 2019 obsadilo

naše město 3. místo v rámci celého Pardu-
bického kraje. Přelouč v rámci kraje zazna-
menává velmi vysoký přírůstek ekonomic-
kých sub jektů a také výrazný přírůstek oby-
vatel. V přístupu veřejné správy si ocenění
Přelouč zaslouží vůbec nejvyšším podílem
kapitálových výdajů a také nejnižší dluhovou
službou. Pro naše město je to velmi dobrá
zpráva. Podrobné informace naleznete na
www.mestoprobyznys.cz.                   MG

Velmi špatný stav mostku
přes Švarcavu

Na základě odborné prohlídky a posou-
zení mostku přes Švarcavu na komunikaci
z Labské ulice k hokejbalovému hřišti stati-
kem bylo s ohledem na stupeň poškození jed-
né z podpěr doporučeno jeho okamžité uza -
vření pro motorová vozidla. Náprava řešení
tohoto stavu si vyžádá určitou dobu, jejíž dél-
ku nelze v současné době určit. Zákaz prů-
jezdu platí pro všechna motorová vozidla
a jako jediný možný příjezd ke sportovištím
bude pouze z ulice Sportovní. Děkujeme za
pochopení.                                            MG
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ČSÚ bude zjišťovat
životní podmínky domácností

Český statistický úřad provádí na území města
Přelouč, konkrétně v ulicích K. H. Máchy, Pardubická,
Popova, Jana Dítěte a Libušina, v období od 2. února
do 26. května 2019 statistické šetření s názvem Život-
ní podmínky 2019. 

Jedná se o šetření, které získává informace o byd-
lení, pracovní aktivitě a názorech na životní podmín-
ky domácností. Šetření probíhá každoročně a týká
se území celé České republiky. Zjišťování se stejným
obsahem se koná v dalších 33 evropských zemích
a je ho smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná
data o sociální situaci jejich obyvatel.

Tazatel Českého statistického úřadu se při návště -
 vě náhodně vybraných domácností prokáže průka-
zem tazatele ČSÚ a svým občanským průkazem, pří -
padně průkazem zaměstnance Českého statistického
úřadu. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno ově -
řit na internetových stránkách ČSÚ v odkaze Ověře -
ní tazatele, dále na pracovišti KS ČSÚ v Pardubicích
na telefonním čísle 466 743 445.

Více informací k šetření lze získat v odkazu:
https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove_setre-
ni_prijmu_a_zivotnich_podminek_domacnosti.
                      Ing. Martina Myšková
                      vedoucí Oddělení terénních zjišťování
                      KS ČSÚ v Pardubicích

Život Plus
25 let pomáháme a podporujeme seniory 

a zdravotně postižené občany
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Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že
oproti roku 2017 došlo v roce 2018 k pokle -
su celkového množství domovního odpadu,
stej ně tak i u produkce využitelného odpa du.
Produkce směsného odpadu má střídající
ten denci; oproti roku 2017 došlo k mírnému
poklesu; v přepočtu na 1 obyvatele předsta -
vuje produkce směsného odpadu 184 kg
na obyvatele; v roce 2017 to bylo 194 kg. 

V období od dubna do listopadu probí-
hal svoz biologicky rozložitelného odpadu
pomocí plastových nádob; takto bylo se-
bráno 682 t bioodpadu. Stejně tak probíhal
svoz bioodpadu rostlinného původu za za -
hrádkářských kolonií a chatové oblasti Bře -
ziňák. Sběr bioodpadu byl uskutečňován
prostřednictvím velkoobjemového kontej-
neru přistavovaného po týdnu na určená
stanoviště. Do tohoto kontejneru zahrád-
káři a chataři odevzdali 29 t bioodpadu. Po-
kračoval svoz plastu a nápojových kartonů
od rodinných domů s frekvencí svozu 1 x za
měsíc pomocí žlutých popelnic; proti roku
2017 bylo v roce 2018 občany odevzdáno
o cca 14 t více plastu; oproti roku 2016, kdy
byl svoz žlutých popelnic zaveden, jde o ná -
růst o 53 t, což představuje nárůst o 37,6 %.
Díky žlutým popelnicím došlo oproti roku
2016 k nárůstu i u nápojových kartonů, a to
o 3,4 t, což představuje nárůst o 205 %; opro -
ti roku 2017 jde o nárůst o 2,4 t, což před-
stavuje nárůst o 92,3 %. Ve sběrném dvoře
SOP a.s. v ulici Pardubické a mobilními svo-
zy bylo občany města odevzdáno 3,9 t ne-
bezpečných odpadů, 319 t objemného od -
pa du, 19,4 t biologicky rozložitelného od-
padu, 0,11 t jedlého oleje a tuku, dále 69,4 t
stavební suti. Probíhal svoz použitého tex-
tilu prostřednictvím jedenácti bílých kon-
tejnerů; sebráno a k dalšímu využití tak by -
lo předáno 38,9 t použitého textilu. Rovněž
probíhal svoz drobného použitého elektro-

zařízení prostřednictvím červených sta cio -
nárních kontejnerů; byly rozmístěny nádo-
by (10 ks) na svoz jedlého oleje a tuku. Dá le
byly doplněny nádoby na některých stáva-
jících stanovištích. V rámci tříděného sběru
dalších využitelných složek komunálního
odpadu bylo občany pomocí nádobového
systému, prostřednictvím sběrných surovin
a žáky v základních školách sebráno 244,12 t
papíru; 114,46 t skla; 193,91 t plastů; 5,01 t
kompozitních obalů a 61,65 t železa. V rám -
ci zpětného odběru bylo občany předáno
657 ks použitých velkých elektrozařízení,
521 televizorů a monitorů, 116 mikrovlnných
trub. Na skládku bylo odvezeno 1685,24 t
směsného komunálního odpadu. Od kolek-
tivních systémů v rámci tříděného odpadu
a zpětného odběru použitých elektrozaříze-
ní, za sběr textilu a za prodej skla byla městu
vyplacena odměna ve výši 1 657 381 Kč.

Následující informace se stále opakují,
ale z hlediska přístupu k problému nakládá-
ní s odpady je neustálé opakování na místě.
Snahou občanů by mělo být důsledně vytří-
dit a předat k dalšímu využití co největší
množství využitelného odpadu. Jedině tak
bude snižováno množství odpadů ukláda-
ných na skládku bez dalšího využití, neboť
od částky za sběr a svoz směsného odpadu
se odvíjí i maximální výše sazby místního
poplatku za odpad. Do popelnice nebo kon -
tejneru na směsný odpad patří pouze odpad
po důkladném vytřídění všech nebezpeč-
ných složek (např. plechovky od barev, zbyt -
ky barev, oleje, ředidla, léčiva), všech využi -
telných složek (papír, plast, sklo, tetrapak,
bio, kovy, textil, obuv, jedlý olej a tuk) a vše -
ho použitého elektrozařízení (např. fény,
varné konvice, toustovače, radiopřijímače,
zářivky). Město Přelouč v tomto směru ne -
ustále zlepšuje podmínky pro to, aby obča-
né mohli třídit s co nejmenším úsilím. Město

bude dále podle potřeby zvyšovat hustotu
sběrné sítě zřizováním nových stanovišť;
v tomto směru přivítáme podněty občanů
na konkrétní lokality vhodné pro nová sta -
 noviště nádob na tříděný odpad. 

Na tomto místě musíme upozornit na
problém, který neustále přetrvává. Jedná
se o odkládání odpadů na zem mimo nádo-
by na odpad, a to nejen odpadu využitel-
ného v případě, kdy je kontejner plný, ale
hlavně odpadu objemného a směsného (zá -
chodové mísy, matrace, koberce, nábytek,
igelitové tašky se směsným odpadem apod.).
Žádáme proto občany v případě, že vidí ne-
ukázněného občana, který se takto zbavuje
svého odpadu, aby tohoto občana upozor-
nili na nezákonnost a hlavně neslušnost
a bezohlednost jeho počínání, event. aby
pořídil elektronický záznam tohoto počí-
nání nebo zavolal Městskou policii, neboť
v případě, že budeme lhostejní, tento pro -
blém bude nadále přetrvávat a nepořádek
kolem kontejnerů bude dále narušovat
vzhled města. Rovněž bychom chtěli upo-
zornit občany, kteří mají např. při nákupu
nového nábytku větší množství objemněj-
ších obalů, aby tyto odevzdali přímo ve sběr -
ném dvoře, neboť jednorázovým zaplněním
kontejneru znemožní odložit odpad ostat -
ním občanům, kteří pravidelně po menším
množství kontejner plní, a dochází tak k od -
kládání mimo nádoby, což opět způ sobuje
nepořádek na stanovištích.

Město Přelouč touto cestou jako každý
rok děkuje všem občanům, kteří svým pří-
stupem k problematice odpadů mají záslu -
hu na výše uvedených údajích, dále děkuje
svozové společnosti za spolupráci, technic-
kým službám za úklid stanovišť, základním
školám a sběrným surovinám za nezištnou
pomoc při poskytování podkladů spojených
s vykazováním sebraného množství odpadu.
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Jako každý rok přinášíme přehled dru -
hů a množství vámi sebraných využitel -
ných složek domovního odpadu ať již for-
mou sběrných nádob, prostřednictvím
sběrných surovin nebo formou sběru žá -
ků v základních školách a zároveň celkový

přehled produkce domovního odpadu. Do -
movní odpad zahrnuje tyto složky komu-
nálních odpadů: využitelný, nebezpečný, ob -
jemný, směsný. 

V následující tabulce je uveden přehled
množství vyprodukovaného domovního od -

padu v období 2014–2018, ať již formou
sběrných nádob, prostřednictvím sběrných
surovin nebo formou sběru žáků v základ-
ních školách; domovní odpad zahrnuje ty-
to složky komunálních odpadů: využitelný,
nebezpečný, objemný, směsný: 

4/19

Produkce domovního odpadu za rok 2018

Pro doplnění výše uvedené informace uvádíme následující přehled jednotlivých druhů a množství využitelných složek domovního
odpadu:

A v přepočtu v kg na 1 občana:

Další tabulka představuje výši finanční odměny, kterou město obdrželo za sběr papíru, plastu, kompozitních obalů, skla, železa,
textilu a za zpětný odběr elektrozařízení:

FOTOGRAFIE JSOU POŘÍZENÉ DNE 18. 2. 2019.                             Odbor životního prostředí

TAK TAKHLE SI TADY ŽIJEME...
ZKUSTE, PROSÍM, NEHÁZET ODPAD NA ZEM A POUŽÍVAT KONTEJNERY, JE TO JEDNODUCHÉ.
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Masopustní dopoledne
v Přelouči

První březnovou sobotu se konal v Pře lou -
 či po hodně dlouhé době masopust. Slav nost -
ní průvod masek a všech, kdo se na ma sopust
přišel podívat, odstartoval v 9 h z Václavského
náměstí za doprovodu kapely. „Běhoun“ vedl
celý průvod na Masarykovo náměstí, kde mu
starostka našeho města předala na dobu ma-
sopustu klíč od města. Zlobivého medvěda

z průvodu nejprve běhoun zastřelil, zdatná
zdravotnice mu rychle poskytla první pomoc
a vzkřísila ho. Na náměstí se také obnovila tra-
dice tzv. „tahání vola na věž“. Ve skutečnosti se
tahal vůl do okna Občanské záložny, dětem se
sypaly z okna bonbony, všem pro dobrou ná-
ladu zahráli harmonikáři a celým dopolednem
provázel Lukáš Mercl. Na náměstí přilétli také
dravci a mohli jsme zde ochutnat zabíjačkové
a jiné dobroty. Na stránkách města ve foto-
galerii naleznete fotodokumentaci z tohoto
vydařeného masopustního dopoledne, v sekci
videokronika je pak i krátký videozáznam z té -
to akce. Všem, kdo se na akci podíleli při orga -
nizaci a všem, kdo na masopust dorazili, dě-
kujeme.                                                   MG

Přeloučští hasiči 
měli 2. březnový víkend

plné ruce práce
Díky silnému větru měli celý víkend plné

ruce práce přeloučští hasiči. Likvidovaly se stro -
my, větve, a další vzniklé překážky, které ve-
lice silný vítr páchal od pátku do pondělního
rána na různých místech našeho města a oko -
lí. Zároveň také likvidovali požár hájenky u Va -
lů směrem na hřbitov, právě zde zásah trval od
nedělního večera až do pondělního rána. Čle -

nům Sboru dobrovolných hasičů z Přelouče,
Technickým službám města Přelouče a všem,
kteří pomohli, patří velké poděkování.

Březnová komentovaná
prohlídka výstavy 
o beatové hudbě

V sobotu 16. 3. se ve výstavním sále KICMP
uskutečnila komentovaná prohlídka výstavy
„Beatová a rocková hudba na Přeloučsku v le -
tech 1964–1989“. Na úvod promluvil hudební
publicista, muzikolog a zároveň ředitel praž ské -
ho Popmusea PhDr. Aleš Opekar. Připomenul
důležitost mapování české hudební scény
a zdej ší výstavu zařadil do kontextu dalších
podobných akcí (výstavy, knižní publikace)
pro bíhajících po celé republice. Jak se zdá, Pře -
louč se zmapováním zdejší lokální scény při-
řadila k dalším městům, dosud se však jedna-
lo vždy o početně daleko větší a významnější
místa. Mezi malými městy (do 10 000 obyva-
tel) má Přelouč pravděpodobně primát, navíc
se může pochlubit velkým počtem skupin, je -
jichž činnost se podařilo zmapovat. O to více

pak poděkoval autorům zdejší výstavy (Matěj
Pešta, Jaroslav Foršt) za jejich aktivitu. Speciál -
ní prohlídky s výkladem autorů se zúčastnili
vedle zájemců či pamětníků také někteří pří-
mí účastníci tehdejšího dění, kteří přidali ně-
kolik zajímavých vzpomínek a dobových po -
střehů (např. Karel Tesař a Václav Vojáček,
bývalí členové skupiny The Stars či někdejší
členky souboru Amazonky). V druhé části
akce, zaměřené hlavně na místní hudební dění
v 60. a 70. letech, zazněly některé z mála docho-
vaných nahrávek skupiny The Beatboys (zřejmě
z vystoupení v roce 1967). Tyto dosud neznámé
nahrávky poskytl Milan Husák (tehdejší člen
The Beatboys) a věnoval je do sbírek muzea.
Zajímavá a netradiční akce přilákala více jak
40 návštěvníků.

M. Pešta (s přispěním J. Foršta)

Prague Cello Quartet
výborně hraje 

i baví publikum
V rámci mezinárodního festivalu Pardu-

bické hudební jaro proběhl v Přelouči koncert

čtyř mladých violoncellistů Prague Cello Quar -
tet. Byl to koncert unikátního českého sou-
boru čtyř violoncellistů, kteří publiku nabízejí
koncertní show složené nejen ze známých skla -
deb klasických mistrů, ale také z populárních
filmových melodií, jazzových, popových či roc-
kových hitů. To vše v originální úpravě pro čty -
ři violoncellisty a jejich nástroje. Přeloučské
publikum kvartet nešetřil vtipem, humornými
scénkami i překvapivým zhudebněním netra -
dičních skladeb. Mimo jiné zde také zazněla
například skladba Bohemian Rhapsody od
skupiny Queen. Zároveň violoncellisté zahráli
dopoledne v sále městského kina i studentům
přeloučského gymnázia. Myslím si, že to byla
velmi dobrá volba organizátorů zařadit kon-
cert do programu festivalu a všech nás, kteří
koncert navštívili.                                 MG

Pod Zelenou bránou
Po čtenářsky úspěšných Chlebanech, které

měly charakter rodinné ságy, románu Přezrálé
moruše, Kočárové cestě a Slibu svatojánské no -
ci vyjde paní Janě Klimečkové v nakladatelství
MOBA Brno pátý román s názvem Pod Zele-
nou bránou. Na jeho stránkách se přeneseme
do druhé poloviny 19. století do tehdy největ-
šího města východních Čech, do téměř dvace -
titisícových Pardubic. Spolu s jeho tehdejšími
obyvateli budeme prožívat skutečné historic-
ké události té doby. Staneme se svědky každo-
ročních parforsních honů, na které se sjížděla
šlechta a členové vládnoucích evropských dvo-
rů a které z Pardubic po tři měsíce v roce činily
společenské a módní centrum nejen monar-
chie, ale celé Evropy a díky nimž Pardubice bo-
hatly. Také existence důležité železniční kři-

žovatky ovlivňovala
rozvoj města, to když
zde koncem sto letí
vyrůstaly průmyslo-
vé podniky, které
dá valy práci lidem
z okolí a díky nimž
se Pardubice stáva-
ly přirozeným cen -
trem regio nu. Zele-
ná brána, tehdy stej-
ně jako dnes, ze své
majestátní výšky sle -

dovala osudy tehdejších obyvatel a čtenář se
bude moci zamyslet nad tím, v čem byly je-
jich životy jiné než jsou naše současné. O čem
oni snili? Na co se těšili? Jak prožívali své ra-
dosti, naděje, lásky a zklamání? Byli šťastnější
než my? Zasáhly je stejně jak nás prožité tra-
gédie? 

Román Pod Zelenou bránou bude na pro-
dejních pultech koncem měsíce května. Pře-
jeme autorce i její nové knize šťastnou cestu
k čtenářům a hodně úspěchů!

Věra Jelínková
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MOŘE, TUNDRA I NEROSTNÁ POKLADNICE
Přednáška

Vyprávění o geologické minulosti a nerostném bohatství 
okolí Přelouče

Přednáší Ing. Jiří Šura

23. dubna 2019 v 18 hod.
Přednáškový sál KICMP, Masarykovo náměstí, Přelouč

Vstupné 40 Kč

DIVOTVORNÝ HRNEC
Divadelní představení

Účinkuje divadelní spolek Klicpera Chlumec n. C.

4. května 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 100 Kč
Rezervace na www.kicmp.cz

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

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 na www.kicmp.cz

FRANTIŠEK NEDVĚD
Koncert s kapelou TIE BREAK

17. dubna 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 250/230 Kč
Rezervace na www.kicmp.cz

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

v kanceláři Infocentra na Masarykově náměstí v Přelouči.
KICMP oznamuje

Při dětských akcích pořádaných v kině lze pro menší děti
zapůjčit v předsálí – šatně podsedáky do sedadel. 

Město Přelouč, 
Kulturní služby 
města Přelouče 

a Miroslav Bečička

srdečně zvou občany 
na pokračování úspěšného pořadu

VEČER 
S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE
Dne 17. dubna 2019 v 18 hod. 
v přednáškovém sále KICMP.

Zaměříme se na první části videokroniky 

z let 1990–1991.



Jubilanti únor
                                  

Jiřina Roubíčková                       92 let
Josef Pirožek                                92 let
Danuše Novotná                        90 let
Jaroslava Studená                       88 let
Antonie Dvořáková                   87 let
Marie Priessnitzová                   85 let
Václav Suchánek                        75 let
Jiří Diviš                                        75 let
Jana Voleská                                75 let
Bohuslav Staněk                         75 let

Jubilanti březen
Růžena Štěpánková                   93 let
Marie Langrová                          93 let
Růžena Kohoutková                  91 let

Marta Štrumlová                       90 let
Josef Sobotka                              87 let
Květoslava Černá                        87 let
Marie Horká                                86 let
Alena Štěpánková                      85 let
Josef Diviš                                    80 let
Hana Vyčítalová                         80 let
Jana Kárniková                            75 let
Ladislav Čihovský                       75 let
Miluše Vavřinová                       75 let
Bohuslav Štefanský                    75 let
Antonín Popelka                        75 let
Růžena Vlčková                          75 let
Marie Panáková                          75 let

Stříbrná svatba                                 
Vladana a Václav Říhovi            19. 3.

PŘELOUČÁCI 

Společenská rubrika
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V březnu se uskutečnilo celkem 3x vítání občánků. 

Ve dnech 5. 3., 12. 3. a 19. 3. 2019 jsme v zasedací místnosti Městského úřadu 
přivítali celkem 16 nových občánků. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a úspěchů a gratulujeme.  

Jan Čejka Marek Přecechtěl Martina Handlířová

Robin Holeček Filip Král Matyáš Podolský

Kateřina Kozová Theodor Hromádko Patrik Pleskot

Jan Elstner Erik Simon Petr Kaltoun

Přání 
Dne 14. dubna 2019
oslaví naše maminka
Emilie Pražanová 

krásných 90 let. 
Do dalších let 

hodně štěstí, radosti
ze všech vnoučátek, 

pravnoučátek a prapravnoučátek 
a hlavně pevné zdraví 

přejí děti Dana a Miloš s rodinami.  

Vzpomínka
Dne 12. dubna 2019

si připomeneme 
10. výročí 

od úmrtí manžela,
tatínka a dědečka

pana 
Jaromíra Runkase. 

Vzpomínají manželka Hana 
a dcery Hana a Lenka s rodinami.

Vzpomínka
Dne 20. dubna 2019

to bude 10 let, 
co zemřel 

pan 
Viliam Beňák 

z Přelouče. 

Stále vzpomíná 
manželka Hana 

a syn Petr. 
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NAUČNÁ LITERATURA
Vojenství
MAUTNER-BRIXI, Josef, 1899–1965 
Útěk z koncentračního tábora Natzweiler. 
Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017.

Sociologie
BAUMAN, Zygmunt 
Tekuté zlo: život bez alternativ. 
Praha: Pulchra, 2018.

Výchova
MONTESSORI, Maria 
Absorbující mysl: vývoj a výchova dětí od naro-
zení do šesti let. Praha: Portál, 2018.

Zahrádkářství, chovatelství
LINHART, Roman 
Myslet jako včela: včelaření bez rojů a varroázy.
Praha: Mladá fronta, 2018.

Lékařství
ZRUBECKÁ, Adéla 
Aromaterapie podle ročních období. 
Brno: CPress, 2018.

Cestopisy
ŽMOLÍK, Václav 
Po Česku. III., Místa s příběhy. 
V Praze: Radioservis, 2018.

Životopisy
FOUSEK, Josef 
Vlídná slova: (výběr z díla) L.P. 2018. Praha: Eu-
romedia, 2018.

KRÁSNÁ LITERATURA
DOLEŽALOVÁ, Marie 
Jeden kopeček šmoulový. V Praze: Motto, 2018.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ROŽNOVSKÁ, Lenka 
Já, štěně. V Praze: Albatros, 2018.                  J. K.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
LITERÁRNÍ PODVEČER V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Regionální literatura našeho kraje má řadu představitelů, kteří ne-
jsou mimo region příliš známí. Ale zároveň mezi nimi nechybí ani jmé -
na známá celorepublikově. U nás v Městské knihovně se snažíme zvát
mezi čtenáře zástupce našich místních autorů pravidelně každé jaro.
Na letošní březnový Literární podvečer jsme proto pozvali spisovatel -
ku Marcellu Marboe a básnířku z Hradce Králové Libuši Šindlerovou.

Ti, kdo si jejich autorské čtení přišli poslechnout, nám jistě dají za
pravdu, že jsme si společně vychutnali vtipné verše i humorné texty
a odházeli jsme spokojení a příjemně naladěni.

Jménem knihovny děkujeme oběma báječným autorkám a přeje -
me jim ještě víc čtenářů a nápadů na další tvorbu a děkujeme i paní sta -
rostce Ireně Burešové, že podpořila akci svou účastí a o práci knihov -
ny se aktivně zajímá.

Ladislava Hývlová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI ZVE K NÁVŠTĚVĚ A NABÍZÍ NOVÉ TITULY
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„Chceme dětem ukázat, že tech -
nika je zábava,“ říká ředitel chva -
 letické elektrárny

Již druhým rokem běží pod zá-
štitou spolku Energie jinak v Pře-
louči vědecko-technický kroužek
a malých vědátorů stále přibývá.
V letošním roce je přihlášeno na
30 dětí ve věku 9–14 let. Krou-
žek vznikl z iniciativy místních fi-
rem SUMO, s.r.o., Sev.en EC, a.s.
(elek t rárna Chvaletice) a Myka-
bo, spol. s r. o. Proč se na tuto ná -
roč nou, ale zajímavou cestu vyda -
ly? Na to nám v dnešním rozhovo-
ru odpoví nový generální ředitel
Sev.en EC Václav Matys.

Co vás vedlo k založení technic -
kého kroužku v Přelouči?

Dlouhodobě vidíme, jak se sni -
žuje počet i kvalita mladých tech -
nicky vzdělaných lidí a nechtěli
jsme tomu jen pasivně přihlížet.
Přemýšleli jsme, jak podpořit tech -
nické vzdělávání, když v tom přišla
firma SUMO s nápadem technic -
kého kroužku v Přelouči. Nápad
nás nadchl. Elektrárna dlouhodo-
bě podporuje spousty zájmových

klubů v okolí, ale technického
smě ru tu zatím žádný není.

Co bylo na začátku nejtěžší?
Nejtěžší bylo najít vedoucího

kroužku. Je to velká zodpověd-
nost a příprava na každou hodinu
je náročná. Ale myslím, že se to
povedlo v podobě Jaroslava Ho-
ráka a Petra Vlčka, kteří jsou pro
techniku zapálení a umí to nadše-
ní předat i dětem. O čem svědčí
i stále narůstající zájem o kroužek,
který nás velice těší. 

Máte rok a půl fungování za se -
bou, jak to funguje? S čím se po -
týkáte nyní?

Kroužek už je zajetý, od letoš -
ka je v nových prostorách pod
jídelnou ZŠ Smetanova. A děti
udě laly za rok obrovský pokrok.
Když přišly na 1. hodinu, většina
neumě la např. ani šroubovat,
dnes už i le tují tištěné spoje, se-

stavují elektric ké obvody a pro-
gramují robota. A pozadu nejsou
ani s teorií. Občas se nám stává, že
na pohovor do elektrárny přijde
elektrikář a nezná třeba Ohmův
zákon, to se našim dětem stát ne -
může. 

Protože nám ale narůstá po-
čet dětí, narůstají i časové nároky
na lektory. Potřebovali bychom
ještě dalšího lektora. Tímto tro-
chu apeluji na vaše čtenáře, mezi
kterými by se třeba mohl najít ši -
kovný elektrotechnik, který by
chtěl své zkušenosti a znalosti pře-
dat další generaci. 

Jaká jsou vaše očekávání od
kroužku?

Chceme dětem ukázat, že tech -
nické obory jsou zajímavé a zá-
bavné a přivést je ke studiu tech -
nických oborů, ať už na střední
nebo vysoké škole. A třeba někte-
rý z nich jednou nastoupí i u nás
v elektrárně nebo v některé do-
davatelské firmě, např. v Sumu.

Něco co byste vzkázali malým
vědátorů na kroužku?

Ať jim zájem a nadšení pro
techniku vydrží. 

Ing. Kateřina Přemyslovská
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Spolek ENERGIE JINAK – vědecko-technický kroužek VTK z Přelouče
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Abeceda peněz – projekt pro 5. třídy
Páťáci se v těchto dnech naplno věnují svému projektu. Jedná se o pro-

gram České spořitelny zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti žáků.
Žáci byli nejdříve pozváni na návštěvu do přeloučské pobočky České spo-
řitelny. Zde se seznámili s jejím chodem, přitom si mimo jiné vyzkoušeli,
jak se vybírají peníze z bankomatu, nebo drželi v rukou milion korun. Zá-
roveň také získali poznatky potřebné pro zahájení podnikání (co je to kapi-
tál, jak vést účetnictví apod.). Úkolem každého třídního kolektivu je totiž
vyzkoušet si podnikat. Děti si vymyslely svůj vlastní podnikatelský plán,
zvolily si název firmy, rozdaly funkce a začaly s výrobou produktů, které v zá -
věru prodají na svém jarmarku. Každá třída si také zvolila záměr, jak vydě-
lané prostředky použijí. Jarmarky se uskuteční v termínech 1. 4., 30. 4.
a 14. 5. na pobočce České spořitelny. Tímto vás všechny srdečně zveme.

Naše škola se letos poprvé zapojí do akce na podporu finančního vzdě-
lávání dětí a mládeže, Global Money Week 2019, o které se čtenáři Roštu
dozví více v příštím čísle.

Spaní ve škole

Minulý měsíc přespávaly ve škole dvě třídy, 1. C a 4. A. Čtvrťáci už školní
prostředí v noci znají, proto si přáli něco
víc – únikovou hru s detektivní zápletkou.
Nejdříve se rozdělili do čtyř týmů a pak
postupně procházeli pěti místnostmi, ve
kterých na ně čekaly nelehké úkoly. Po-
sun z jedné místnosti do další byl pod-
míněn rozluštěním záhady. Jen tak získali
indicie pro únik z budovy školy. Jeden úkol
vyžadoval i použití zbraně. Dětská pisto-
le Nerf jim pomohla ovládnout loď přepa -
denou piráty. Nakonec všechny tý my našly
včas správný klíč a ve stanoveném časo-
vém limitu se dostaly ven z budovy, kde
na ně čekalo velké překvapení. Všem se hra
velmi líbila a dě ti se už těší se na příští te-
matické spaní ve škole. 

Mám chytré TĚLO
Mottem tohoto výukového pořadu by -

lo „Když už člověk jednou je, …“ Zúčast-
nili se ho žáci 2. stupně a dozvěděli se, jak
funguje tělo člověka, nejen když je v poho -
dě, ale také když je ve stresu. Autorovým
záměrem bylo žákům poradit, jak si zvýšit
sebevědomí, jak se bránit stresu a kdo jim
pomůže splnit jejich (reálná) přání. K názor -
né představě přispěly velké mechanické
pomůcky, které byly pohyblivé a žáci je
mohli sami ovládat. Modely srdce, plic, trávicího ústrojí, ledvin, krevního
oběhu, svalů a kostí děti zaujaly a no vé poznatky určitě v životě upotřebí. 

Divadlo a hudba
Březen byl bohatý na kulturní akce. Naši nejmladší zhlédli na jevišti par-

dubického divadla veselé příhody dvou nerozlučných kamarádů Káti a Šku -
bánka. Pro žáky 2. stupně bylo vybráno představení Ještě jednou se potká -
me v podání Mladého studia LAIK, ve kterém působí i několik našich žáků.
Návštěvy VČD Pardubice jsou vždy promyšleně naplánovány pro každý roč -
ník, jen deváťáci jezdí obvykle do Prahy na muzikál. V Divadle Brodway byli
na generální zkoušce nového muzikálu Kvítek mandragory. V únoru a bře-
znu se uskutečnily také návštěvy hudebních pořadů Zrození bigbea tu (2. stu -
peň) a Nezbedná kapela aneb trápení pana Bambuly (3.–4. ročník).

Sport
Naše basketbalistky vyhrály okrskové kolo turnaje, které se uskutečnilo

v místní sportovní hale. V okresním kole v Pardubicích jim štěstí už tolik
nepřálo, neboť narazily na silnější soupeřky. Basketbal trénují i žáci na
1. stupni, účastní se turnaje Ligy škol. Druháci a třeťáci jezdí pravidelně do
bazénu a pokračují ve svém plaveckém výcviku. V hodinách tělesné výchovy
na 1. stupni probíhaly ukázkové hodiny softballu. Do okresního kola vo-
lejbalové soutěže byla vyslána družstva dívek i chlapců z 2. stupně. Školního
kola šachového turnaje, který byl pořádán DDM, se zúčastnili samí chlapci.
Tři nejlepší z každé kategorie se zúčastní finálového turnaje, kde se utkají
se soupeři z gymnázia a ZŠ nám. TGM. Jsou to: V. Žďárský, A. Netolický
a H. Nam Le z 1. stupně a L. Křemenák, P. Smetana a F. Smetana z 2. stupně.
Přejeme jim hodně štěstí.
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Den otevřených dveří
ZŠ Masarykovo náměstí uspořádala 14. března

Den otevřených dveří. V doprovodu žáků školy si
rodiče s předškoláky prohlédli budovu 1. stupně.
Učitelé pro děti připravili dílničky, kde si budoucí
školáci vyzkoušeli své matematické a komunikač-
ní dovednosti, jemnou motoriku, práci s interak-
tivní tabulí a také si vyrobili krásnou jarní deko-
raci. V počítačové učebně si dále mohli ověřit

své znalosti prostřednictvím výukových progra-
mů. V tělocvičně si děti protáhly tělíčka při flor-
balu, kuželkách, hodech na koš, na laně či sko-
cích z trampolíny. Po sportování jim přišlo vhod
připravené občerstvení. Rodiče se svými dětmi
také nahlédli do hudebny, kde probíhala výuka
základní umělecké školy, která na ZŠ Masarykovo
náměstí působí. V keramické dílně si budoucí ško -
láci vytvořili svůj vlastní výrobek jako památku
na tento den. Rodiče si užívali pohodovou atmo -
sféru školy a úžasný přístup učitelů. Velmi si chvá-
lili žáky, kteří je provázeli a připravili některé ak-
tivity. Obdivovali také moderní vybavení všech
učeben. Bylo to opravdu příjemné odpoledne
a na své budoucí prvňáčky a jejich rodiče se velmi
těšíme u zápisu.                   Ing. Mgr. P. Hájková

Basketbal chlapců
Ve čtvrtek 7. března proběhlo v Pardubicích

na ZŠ Studánka okresní kolo v basketbalu chlap -
ců. Jelikož opory, které vždy spolehlivě „táhly“

tým, naši školu již opustili, neočekával nikdo
žádný velký výsledek. Opak byl ale pravdou. Druž-
stvo složené kolem Martina Šindeláře příkladně
zabojovalo a obsadilo překvapivě druhé místo,
když podlehlo pouze celkovým vítězům – chlap -
cům ze ZŠ Polabiny 3. Na tomto velkém úspěchu
se dále podíleli Matěj Motyčka, David Urban,
Asen Iliev, Jakub Dobruský a Aleš Kysilka. Všem
patří poděkování za skvělou reprezentaci školy.

              Mgr. M. Bulušek

Osm statečných
na turnaji v Pardubicích
Dne 6. 3. 2019 se osm statečných dívek ZŠ MN

Přelouč účastnilo Okresního kola basketbalového
turnaje konaného na ZŠ Studánka v Pardubicích.
Přestože žákyně naší školy nepatřily mezi favo-
ritky, nechybělo jim odhodlání a bojovná nála-
da. V základní skupině odehrály tři zápasy – se
ZŠ Ohrazenice, ZŠ Studánka a ZŠ Holice. Právě
s posledním jmenovaným účastníkem si hráčky
připsaly jediné vítězství, zbylé dvě školy jsou spor-
tovně zaměřené a hra s nimi byla tudíž nad naše
síly. Z turnaje jsme přesto neodjížděli se svěšenou
hlavou, ba právě naopak. Důležité nebylo vítězství,
ale účast. Navíc zkušenosti z velkých turnajů mají
pro hráčky velký přínos.                     Mgr. T. Vítek

Než užiješ alkohol
V pondělí 25. 2. získali žáci sedmých tříd řadu

velmi zajímavých a užitečných informací díky po -

řadu Než užiješ alkohol. Humornou formou by-
li upozorněni na rizika spojená s požitím alkoho-
lu. Pro nezletilé není hrozbou ani tak závislost,
ale otrava alkoholem a především úrazy spojené
s pitím lihovin. Dalším nebezpečím, které je třeba
vnímat, je spojení alkoholu s energetickými ná-
poji. Otázka, zda je horší pivo, víno nebo tvrdý
alkohol, zůstala nezodpovězena, ale většinu pří-
tomných překvapily statistiky porovnávající ob-
sah alkoholu a jeho množství v různých druzích
lihovin. Pořad byl poučný a snad si z něho každý
něco důležitého zapamatoval.

Mgr. L. Horychová

Írán – zahalená krása
Když se řekne Írán, vybaví si starší generace

3 pojmy: šáh Rezá Pahlaví, íránsko – irácká válka
a Ájatolláh Chomejní – vůdce islámského státu.
Autoři interaktivního zeměpisného pořadu nás
tentokrát seznámili s historií a současností této
rozlehlé země s 82 miliony obyvatel. Pohoří na
severu, s nadmořskou výškou do 6000 m n. m.,
a podél iráckých hranic, kde stále žijí nomádi,
přecházejí ve vnitrozemí v pouště a polopouště.
V oáze leží i nejstarší město Jazd, které je záso-
bováno vodou sítí podzemních kanálů přivádě-
jících vodu samospádem z hor. V celé zemi je na
30 tisíc těchto kanálů, nejdelší měří 88 km. Mezi
další vynálezy, které umožňují život v nepříhod-
ných podmínkách, patří větrná věž. Komín s po-
stranními štěrbinami odvádí vítr do podzemí
domu k vodnímu kanálu, tam se vzduch ochladí
a proudí dále do domu. Potraviny se uchovávají
v jachčalech, kuželových hliněných stavbách,
v podzemí naplněných ledem z hor. Dominan-
tou hospodářství je těžba ropy v Perském zálivu
i na pevnině, tkaní koberců, pěstování a vývoz
datlí, pistácií, šafránu a koření. Ze severu země
se dostala do Evropy v 17. století i perská kočka.
Víte, že z perštiny pochází i slova šach mat – král
je mrtev, šála, kabát a halenka?

Děkujeme agentuře Svět kolem nás za nevšed-
ní zážitek.                        Mgr. M. Nápravníková

„ZROZENÍ BIG BEATU“
Ve středu 27. února žáci 2. stupně navštívili

v přeloučském kině hudební pořad s titulem „Zro -
zení big beatu“. Hudební skupina Marbo nás všech-
ny provedla krůček po krůčku průvodním slo-
vem, ale hlavně hudebními ukázkami amerických,
anglických i českých interpretů a kapel, které po-
ložily základy dnešní „moderní“ hudby. Během
hodinového programu jsme se prozpívali léty pa-
desátými, šedesátými, postupně až k přelomu
tisíciletí, a protože většinu písní děti znaly z ho-
din hudební výchovy, chvílemi sál připomínal
jednu velkou školní diskotéku! Zpátky do školy
si pak děti odnesly řadu nových vědomostí o vý -
voji nejmodernější hudby, ale také dobrou ná-
ladu!             Mgr. V. Pokorná
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Hledáme učitelku českého jazyka
pro 2. st. ZŠ. 
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Sedm prvních cen 
pro dechaře

27. 2. se v Holicích konalo okresní kolo sou-
těže komorních souborů s převahou decho-
vých nástrojů. Naše početná výprava repre-
zentovala Přelouč na výbornou:

1. cena  s postupem do krajského kola + cena
za mimořádný interpretační výkon:
Žesťové kvinteto – vedené Michalem
Chmelařem (Adam Čapek, Klára Jun -
ková, Eva Čapková, Martina Junková
a Tomáš Vondrouš)

1. cena  s postupem do krajského kola + cena
za mimořádný interpretační výkon:
Komorní trio – vedené Janem Mil-
dem (Anna Pánková, Tereza Bačkov-
ská a Adam Suk)

1. cena  s postupem do krajského kola: Flét-
nové trio – vedené Ivou Junkovou
(Radka Jelínková, Monika Munzaro-
vá, Nikola Sobotková)

1. cena s postupem do krajského kola: Flétno -
vé trio vedené Ivou Junkovou (Mag -
dalena Froschová, Eliška Zmítková,
Leona Dobruská)

1. cena s postupem do krajského kola: Kvar-
teto lesních rohů – vedené Radkou
Chmelařovou (David Šulc, Kamila
Kautská, Alexandra Kollárovičová,
Evelína Hloušková)

1. cena s postupem do krajského kola: Chol-
tické trumpetové trio – vedené Davi-
dem Štruplem (Jan Kaplan, Richard
Kohout a Janek Pecka)

1. cena s postupem do krajského kola: De-
chové kvinteto – vedené Jiřím Javůr-
kem (Monika Kaplanová, Adéla Ko-
zumplíková, Tomáš Bittner, Zuzana
Soukupová a Kateřina Soukupová)

2. cena: Flétnové trio – vedené Ivou Junko-
vou (Tereza Sochorová, Eliška Zmít-
ková a Vanesa Burešová)

2. cena: Žesťové trio – vedené Radkou Chme -
lařovou (Alfréd Junek, Radka Sotono-
vá a Josef Šimek)

Všem gratulujeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci školy!!! Postupujícím držíme pal -
ce v krajském kole.

SBORY OPĚT ZLATÉ
Součástí Národní soutěže žáků ZUŠ, vyhla -

šované MŠMT, je ve školním roce 2018–2019
i obor Sborový zpěv. Krajské kolo pořádala
ZUŠ Chrudim v úterý 12. března 2019 v krás-
ném novorenesančním sále Regionálního
mu zea. V celodenním programu se předsta-
vily sbory ze základních uměleckých škol ce-
lého východočeského kraje, kde má sborové
zpívání nejen velmi dlouhou tradici, ale pře -
devším vysokou úroveň. Naše sbory, „starší“
ROŠŤÁK, který diriguje Anna Grecmanová
a na klavír doprovází Renata Kalinová, i OHNI-
VÁČEK, který vede Veronika Pokorná a na kla-
vír doprovází Petra Lojínová, vybojovaly shodně
zlaté pásmo. Ohniváček se navíc stal absolut-
ním vítězem celé soutěže, Veronika Pokorná
získala zvláštní cenu za hlasovou kulturu a Pet-
ra Lojínová za klavírní doprovod. Gratulujeme,
děkujeme a přejeme, aby se podobně dařilo

i na dalších soutěžích, kam se naše sbory chys-
tají!              Vedení školy

ADAM JELÍNEK ZVÍTĚZIL
NA SOUTĚŽI 

BEETHOVENOVY TEPLICE
Konzervatoř Teplice ve spolupráci se ZUŠ

Teplice a za podpory Ústeckého kraje pořá-
dala ve dnech 9. a 10. března 2019 4. ročník
soutěže pro mladé pianisty BEETHOVENOVY
TEPLICE, zaměřené na dílo hudebního génia
Ludwiga van Beethovena. Mladý klavírista
Adam Jelínek, žák Mgr. Jaroslavy Baborákové,
je přes svůj mladý věk už zkušeným a ostříle -
ným soutěžícím a se svojí paní učitelkou sbí-
rají jedno ocenění za druhým. To samé se jim

povedlo i v Teplicích, za svůj výkon Adam získal
1. místo a na závěr soutěže si tak mohl zahrát
na koncertě vítězů. Gratulujeme k tomuto vý -
znamnému úspěchu a děkujeme za skvělou re -
prezentaci školy i města.          Petra Lojínová

AKORDEONISTKY 
VEZOU STŘÍBRO

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v obo -
ru Hra na akordeon se konalo 28. února 2019

a jeho pořadatelem byla ZUŠ Pardubice Lon-
kova. Za naši školu se tohoto klání zúčastnily
dvě žákyně ze třídy Eleny Savilové, Viola Ko-
tyzová a Vanda Rálišová. Pro obě to byla prv-
ní zkušenost s napjatou soutěžní atmosférou,
proto jsme rádi, že se mezi konkurencí neztra-
tily a obě získaly krásné stříbrné umístění. Dě-
kujeme a gratulujeme!           Petra Lojínová

KLAVÍRNÍ TRIO 
OBHÁJILO ZLATO 

NA KRAJSKÉM KOLE
V úterý 20. března se v hudebním sále ZUŠ

Pardubice Havlíčkova představily nejlepší
smyčcové soubory z celého východočeského
kraje a nervozita všech soutěžících i jejich pe -
dagogů by se doslova dala krájet. Po absolut-

ním vítězství na okresním kole Národní sou-
těže ZUŠ čekalo na naše skvělé Klavírní trio
ve složení Tomáš Nedbal, Daniel Procházka
(oba z houslové třídy H. Přinesdomů) a Adam
Jelínek (z klavírní třídy Jaroslavy Baborákové)
mnohem těžší klání, obhájit výkon z předešlé-
ho kola. Náš soubor statečně ustál nervové
vypětí a zlato vybojoval podruhé!! Gratulu-
jeme a děkujeme za skvělou práci.

Petra Lojínová

Výlet do Prahy
Pro aktivní členy střediska byl připraven jed-

nodenní společný výlet do Prahy. I vedoucí jsou
totiž rádi, pokud někdo připraví program i pro
ně. V plánu bylo kromě jiného navštívit kavárnu,
popovídat si a zajít si na si dobrý oběd. Hlavním
cílem jejich cesty však byly dvě únikové míst-
nosti v centru města, které měly prověřit týmo-
vou spolupráci. Jedna skupina musela uniknout
ze stoletého sklepení a druhá se potýkala se zá-
ludností dračí sluje. Naštěstí se oběma týmům

povedlo uniknout ve stanoveném časovém li-
mitu, a tak mohou pokračovat v chystání pro-
gramů pro děti z Přelouče.         Iva Mrvíková

Plamínci v Jaroměři
O víkendu 15.–17. 3. 2019 vyrazili naši Pla-

mínci (předškolní věk) na výlet do Jaroměře.
Během víkendu se počasí střídalo jak na houpač -
ce, ale to jim naštěstí nezabránilo prožít víkend
plný dobrodružství a her. Naučili se i několik

praktických dovedností ze základů zdravovědy,
jako např. nalepit náplast či ošetřit svého milo-
vaného plyšového kamaráda pomocí obvazu.
Procvičili také názvy několika rostlin a živočichů
z naší přírody. Na výletě si užili spoustu legrace
a už se těší na další společné zážitky.

Klára Sotonová

Volební sněm
Skautské středisko vede jako statutární orgán

tzv. vedoucí střediska a jeho zástupce. Oba jsou

voleni každé tři roky na volebním sněmu. O cho -
du střediska však rozhoduje tzv. středisková ra-
da, která se skládá z vedoucího střediska a jeho
zástupce, dále z vedoucích jednotlivých oddílů
a volených členů. Dne 10. 3. 2019 proběhl voleb-
ní sněm, který zvolil nové vedení střediska. Po
devíti letech na pozici vedoucího střediska vy-
střídá Lukáše Spurného Klára Sotonová. Chtěl
bych Lukášovi poděkovat za jeho obětavou prá-
ci pro skauty v Přelouči a popřát Klárce mnoho
sil do následujících let.

Petr Kalousek
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GYMNÁZIUM
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ

INFORMUJE
Program EDISON

V posledním únorovém týdnu na naší škole již potřetí proběhl pro-
gram Edison, který zaštiťuje celosvětová agentura AISEC. Studenti ze
sedmi zemí světa přijeli na naši školu, aby povyprávěli o životě v jejich
domovině, představili národní zvyky, tradice, jídlo a všemožné zajíma-
vosti, jako písmo, hudbu nebo módu. Tentokrát k nám zavítali vysoko-
školáci z Brazílie, Chile, Austrálie, Číny, Ruska, Ukrajiny a Indonésie.
Během týdne všichni stážisté dohromady odučili kolem 100 vyučovacích
hodin ve třídách napříč celou školou. Společným jazykem byla samozřej-
mě angličtina, ale studenti letos ocenili i možnost komunikovat v ruštině.
Na závěr opět proběhla velmi oblíbená Global Village, kde si všichni
mohli prakticky vyzkoušet, jak se píše jejich jméno v čínštině, jak chutná

indonéská nebo ukrajin -
ská kuchyně nebo si za-
hrát pohádku v ruštině
či zazpívat španělsky při
pianu i kytaře. Děkuje-
me všem studentům za
aktivní účast a věříme,
že se jim celý týden líbil
a že se již těší na další pro -
jekt Edison. V neposled -
ní řadě velice děkuje me
sedmi rodinám z Přelou -
če a oko lí, které u sebe
zahraniční studenty uby -
tovali a na týden se tak
jejich domov stal i jejich
domovem.

Bulletiny o školách a pro školy

Škola má v životě každého člověka nezastupitelnou roli, vždyť právě
díky ní stoupáme krůček po krůčku vzhůru za naším vzděláním a vstříc
svému budoucímu povolání. Škola však hraje důležitou úlohu nejen v ži -
votě každého jednotlivého člověka, ale je důležitým činitelem i života obce.
Díky ní se posiluje vztah žáků k místu, kde žijí, kde vyrůstají.

Učitelé, děti/žáci, rodiče, zřizovatelé školy, ti všichni se aktivně na prá -
ci školy podílejí, tvoří ji, jsou její součástí. Vědí však, co se děje ve škole,
která leží několik kilometrů od té jejich domovské? Třeba právě tam se
podařilo něco, co by určitě bylo hodno následování. 

Tomu by měly sloužit bulletiny – informační zpravodaje o životě škol,
které vznikají v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
v ORP Přelouč (MAP II), reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593, jehož
nositelem je Místní akční skupina Železnohorský region. Vždyť každá
škola se může jistě pochlubit svou činností, své úspěchy tak může v rám -
ci ORP Přelouč díky bulletinům sdílet.

Zatím vznikly bulletiny tři a naším záměrem je, aby v každém kalen-
dářním měsíci vyšel další, který bude zastupovat určitou mateřskou, zá-
kladní či základní uměleckou školu ORP Přelouč. Školy se zde představují
a budou představovat nejen z hlediska dlouhodobého vývoje, ale přede-
vším tím, co se v nich aktuálně děje, co se daří, ať už to je výborná spo-
lupráce s rodiči při pořádání různých slavností, výjezdy škol do zahraničí
v rámci jazykové výchovy, sportovní akce, práce žáků během environ-
mentální výchovy a další.

Tímto bychom rádi ocenili přístup škol k tvorbě bulletinů, které zatím
vznikly, a doufáme, že i další spolupráce bude stejně přínosná. Prohléd-
nout si již vydané či načerpat inspiraci můžete na našich stránkách:
www.zeleznohorsky-region.cz v sekci Aktvity – Vzdělávací – MAP II
v ORP Přelouč – Bulletiny škol či se můžete stát fanouškem naší FB stán-
ky MAP II v ORP Přelouč, kde jsou též pravidelně umísťovány, a neunikne
Vám tak žádný.

kolektiv MAS Železnohorský region
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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
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pro radost a na zahradě budeme hledat ukrytá Velikonoční pře-
kvapení. Občerstvení na setkání pořídíme z prostředků Tříkrá-
lové sbírky – DĚKUJEME. 

Na závěr se půjdeme podívat na farní zahradu na ovečky a jeh-
ňátka. A jestli nám počasí dovolí, zapálíme malý Velikonoční
oheň, abychom v něm spálili všechno, co nás tíží. Ať už to jsou
naše staré konflikty, zranění, předsudky, přehrabování se ve sta -
rých záležitostech, nebo vazby na lidi, které nejsou v pořádku. My
křesťané víme, že „Vítězství je vždy jisté. Ráno o Velikonocích lás -
ka zvítězila nad nenávistí, přátelství nad zradou, život nad smrtí.“

Rita Levinská, vedoucí služby Podpora rodiny

Potravinová pomoc v roce 2019
Na začátku letošního roku jsme se zamýšleli nad výdejem

potravinové pomoci, která v naší organizaci probíhá už pět let.
Vytvořili jsme nová pravidla pro výdej potravinové pomoci. Ví -
ce zohledňujeme skutečnost, jak aktivně se rodina či jednotlivci
snaží svoji situaci vyřešit. Zjišťujeme mimo jiné příjmy rodiny, zda
jsou evidování na úřadu práce, zda jsou zaměstnáni nebo mají
alespoň brigádu. Vše chceme doložit. Na základě toho jsme vy -
tvořili tři skupiny příjemců potravinové pomoci, a těm posky-
tujeme potravinovou pomoc 3x, 6x nebo 9x v kalendářním ro -
ce. Podle těchto pravidel budeme postupovat celý roky 2019

a v jeho závěru se budeme zamýšlet, zda potravinová pomoc
přispěla k zlepšením situace jednotlivým příjemců.

V současné době máme potravinový sklad prázdný. Doufá-
me, že se nám brzy podaří získat pro lidi v nepříznivé situaci
zdroj potravinové pomoci. Snažíme se o zařazení do projektu
Ministerstva práce a sociálních věcí – Potravinová a materiální
pomoc pro nejchudší. Také bychom rádi dojednali další spolu-
práci s Tescem Přelouč. S jeho velkou podporou jsme v loňském
roce uspořádali sbírku potravin, kterou bychom rádi zopakovali.
Znovu se budeme tedy ucházet o přízeň dárců, předem děkuje-
me všem, kteří přispějí.
                                   Mgr. Květa Kudová, 
                                  ociální pracovnice služby Podpora rodiny 

SLUŽBA PODPORA 
PRO PĚSTOUNY

Jako každý rok i letos jsme připravili pro děti z pěstounských
rodin na Zelený čtvrtek speciální program. V letošním roce dá -
me přednost výletu před tvořením. Cílem naší cesty bude Lum -
párium – dětské centrum v Pardubicích. Věříme, že se výlet bu -
de líbit a najdou si zde nové kamarády. A pěstouni si zatím
tro chu odpočinou ☺

Mgr. Pavlína Křepská
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NOVINKY 
V JAKUB KLUBU

Hledáme sociálního pracovníka/sociál ní pra-
covnici na úvazek 0,8 pro nově rozšířenou cílovou skupinu
15–18 let. Více informací na našem webu nebo na tel. 731 402 371.
Přihlášky do výběrového řízení je možné podávat do 10. 4. 2019,
nástup možný 2. 5. 2019. 

Slavnostní předání zrekonstruovaných prostor dle projek-
tu „JAKUB KLUB 18“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006942)
proběhne v pondělí 29. 4. 2019 od 15.30 za účasti krajského
radního pro sociální oblast Ing. Pavla Šotoly a dalších význam-
ných hostů. Program si připravily děti z Jakub klubu, které do-
plní taneční vystoupení orientálních tanečnic z Pardubic. 

Rekonstrukce prostor je financována z Integrovaného regio -
nálního operačního programu v rámci 3. výzvy MAS Železno-
horský region, z. s. Kvalita a dostupnost sociálních služeb. 

Od čtvrtka 2. 5. 2019 zahájíme v těchto prostorách pro-
voz NZDM Jakub klubu pro věkovou skupinu 15–18 let. Provoz
rozšířené cílové skupiny projekt „NZDM JAKUB KLUB 18“
(reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009788) je financovaný
z operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy MAS Že -
leznohorský region, z. s. MAS ŽR: OPZ – Sociální služby – II. 

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, ředitelka

DUBEN V JAKUB KLUBU
V březnu jsme se věnovali tématu „Budeme kamarádi“, který

se týkal vztahů mezi kamarády. Připravenými aktivitami jsme se
zaměřili na to, jak by se k sobě měli kamarádi chovat. Jaké vlast -
nosti jsou v kamarádství důležité, čeho si na druhých vážíme.
Jedna z aktivit byla o vzájemné spolupráci. 

V březnu jsme se věnovali i jarnímu tvoření. Vznikly opravdu
krásné výrobky, jako veselé berušky, sluníčka, ptáčkové, krásné

skládané kytky z papíru a mnoho dalších. Všechny výrobky nám
zdobí klub. A pozor! V březnu nastala pro nás velmi příjemná
změ na a to návrat do našeho starého klubu. Na návrat, který
proběhl v pondělí 25. 3. 2019, jsme se všichni moc těšili a ne -
trpělivě jsme odpočítávali poslední dny. 

O velikonočních prázdninách čeká děti výlet. Věříme, že si ho
užijí a odvezou si spoustu zážitků, o kterých budou doma vyprá-
vět. V dubnu proběhne společně s dobrovolníky velikonoční
tvoření, které bude jistě pestré a zábavné. Nezapomeneme na
velikonoční tradice. A opět začneme s vařením jednoduchých
jídel a dezertů v klubu. Budeme chodit nakupovat suroviny,
dělat si rozpočty a tím se děti budou učit finanční gramotnosti,
pracovním návykům a dovednostem. Bude probíhat i společné
stolování. Vaření patří mezi oblíbené činnosti dětí. 

Duben budeme opět věnovat pozornost životnímu pro-
středí, o které je nutné se starat. Znečištěné prostředí je velmi
často důsledkem špatného lidského chování. Znečištění je mno-
hokrát na úkor potřeb lidí, proto musíme myslet na to, jak pří-
rodě pomáhat, aby byla co nejčistší a alespoň minimalizovat do-
pady. Přestože se mnozí domnívají, že pohození papírku na ulici
nemá velký vliv na poškozování okolí, než třeba výfukové plyny
z aut. Je to omyl a třídění odpadu je jednou z věcí, na kterou v na -
šem klubu dbáme.

Nadále se budeme věnovat běžným aktivitám v našem klubu,
zlepšovat svoje dovednosti a učit se novým věcem. Dle ohlasů
se děti hodně těší na tělocvičnu, kterou budou moci využívat.
Pohybové aktivity jsou zábavné a mají pozitivní vliv na zdraví. 

„Jsme zase doma.“ ☺
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

SLUŽBA PODPORA RODINY – 
Jak oslavíme Velikonoce? 

Tradičně! Už po páté se s rodinami sejdeme na Zelený čtvrtek,
děti mají prázdniny, využijeme toho a začneme už dopoledne.
V Jakub klubu budeme mít prostor, protože děti, které Jakub
navštěvují, jedou na výlet. S rodinami si vyrobíme něco jarního
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

Trh práce 
na Přeloučsku

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

K 28. 2. 2019 evidoval Úřad práce ČR
cel kem 241 417 uchazečů o zaměstnání.
To je o 3 640 méně než v lednu a o 39 482
osob méně než před rokem. Zároveň jde
o nej nižší únorovou hodnotu od roku
1997, kdy bylo bez práce 206 658 lidí.
Z celkového počtu nezaměstnaných by-
lo v uply nulém měsíci 219 169 dosažitel-
ných uchazečů. Podíl nezaměstnaných
osob poklesl na 3,2 % (leden 2019 – 3,3 %,
únor 2018 – 3,7 %). Meziměsíčně i mezi-
ročně se zvýšil počet volných pracovních
míst. Zaměstnavatelé jich v únoru nabí-
zeli prostřednictvím ÚP ČR 333 111, z to -
ho 13 692 v rám ci dohod mimo pracov-
ní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem
100 271 vol ných míst bylo tzv. „bez pří-
znaku“ pro ci zince. Na dalších 232 840 po-
zic pak mohli zaměstnavatelé přijímat
také pracovníky ze zahraničí. V meziná-
rodním srovnání mě la ČR podle posled-
ních dostupných dat EUROSTATU (za
le den 2019) nejnižší míru nezaměstna-
nosti v celé EU. 

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 2/2019

K 28. 2. 2019 činil počet nezaměstna-
ných v okrese Pardubice 2 688 osob. Na
poptáv kové straně trhu práce bylo evi-
dováno 21 171 volných pracovních míst,
na jedno volné pracovní místo pak připa-
dalo 0,1 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyva -
telstvu činil 2,2 %.

Na poptávkové straně trhu práce bylo
k 28.2.2019 evidováno celkem 21171 vol -
ných pracovních míst. V porovnání s před -
chozím měsícem počet volných míst klesl
o 866 míst, tj. o 3,9 %. I přesto v okrese Par -
dubice sledujeme dlouhodobě výrazný
převis volných míst nad počtem neza-
městnaných občanů. Je však třeba zdů-
raznit, že více než ½ z těchto míst nemá
uvedeno konkrétní pracoviště v okrese
Pardubice. Volná místa jsou nabízena ze -
jména v odvětví obchod a služby, staveb -
nictví, strojírenství, zemědělství, elektro-
technika. Na jedno volné místo připadalo
v průměru 0,1 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných na obyvatel-
stvu v obcích s rozšířenou působností Par -
dubického kraje:   Přelouč     2,9 %

                        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 únor
2019 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Holotín 15 % (6), Tetov 7,4 % (8), Litoši-
ce 6,3 % (6), Vápno 5,6 % (5), Jedousov
5,6 % (6), Labské Chrčice 4,9 % (7).

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 183 2,8
Chvaletice 74 2,9
Břehy 27 3,5
Choltice 23 2,9
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Vážení cyklisté, zima je za námi a je tu opět
cyklistická sezona. Vyndáme kola ze svých
skle pů a garáží, provedeme potřebnou údrž -
bu, kontrolu vybavení a hurá na kolo. Někte-
ří z vás možná navštívili veltrh FOR BIKES,
aby zjistili co je nového na trhu. Svůj stánek
zde měl i Besip, kde se vám do ruky mohla
dostat tisková zpráva týkající se nás cyklistů,
jakožto účastníků silničního provozu. 

Níže jsem si dovolil malý výňatek z této
tis kové zprávy Besipu.

Celou zprávu najdete zde: 
https://goo.gl/Pbq2wg

Osm z deseti 
usmrcených cyklistů 

nemělo přilbu!
•    v roce 2018 nepoužilo přilbu 79 % usmr-

cených, 66 % těžce zraněných a 65 % leh-
ce zraněných cyklistů

•    výzkum: 37 % cyklistů mohlo nehody
přežít, pokud by přilbu použilo

•    cyklisté pod vlivem alkoholu a návyko-
vých látek zavinili 29 % nehod zavině-
ných cyklisty, při nichž bylo 37 % cyklis-
tů usmrceno, 27 % těžce a 29 % lehce
zraněno

V roce 2018 bylo na pozemních komuni-
kacích v České republice evidováno 4 281 ne -
hod s účastí cyklistů, při nichž bylo usmr-
ceno 38, těžce zraněno 396 a lehce zraněno
3 219 cyklistů. I přes historicky nejnižší počet
usmrcených cyklistů, byl v oblasti těžce zra-
něných cyklistů evidován 12% meziroční ná -

růst. Cyklisté se na všech usmrcených oso -
bách v roce 2018 podíleli 7 %, na těžce zra -
 něných pak 16 %. Nejvyšší podíl usmrcených
i těžce zraněných cyklistů na všech usmrce-
ných i těžce zraněných osobách byl evidován
ve Zlínském kraji, kde byli usmrceni 4 cyklis -
té (18% podíl) a 35 cyklistů bylo těžce zra-
něno (29% podíl).

Cyklisté jsou jedním z dílčích cílů Národ-
ní strategie bezpečnosti silničního provozu
(NSBSP). V období let 2012–2018 bylo usmr -
ceno 368 cyklistů, tj. oproti stanoveným před -
pokladům o 15 více (+ 4 %). Těžce zraněno pak
bylo 2 921 cyklistů, o 532 více (+ 22 %).

Přeji vám mnoho najetých kilometrů
bez nehody.

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

Pravidla silničního provozu 13
Ministerstvo dopravy připravuje k zákonnému schválení no -

vou dopravní značku, pracovně nazvanou „stop – protisměr“.
Ta by měla být instalována na nepřehledná místa připojení
k dálnici, kde nejčastěji dochází k nájezdu vozidel dezoriento-
vaných řidičů do protisměru. Nebude se tedy zřejmě jednat
o značku zákazovou, ale spíše zvýrazňující nesprávnost další
jíz dy. Vznik značky je patrně motivován i zmatky organizace
dopravy při modernizaci dálnice D1, která ještě nějakou dobu
potrvá, a kde jsou dopravní proudy různě převáděny mezi jízd -
ními pásy. Pokud se už nyní ocitnete na dálnici v protisměru,
doporučuje se zachovat následující postup. Zastavte vozidlo
na krajnici po vaší levé ruce, zapněte světelné výstražné zaříze -
ní a bezpečně opusťte vozidlo mimo dálnici. Pak volejte Policii

ČR. Ideálně ještě oblečeni výstražnou vestou, umístěte výstražný trojúhelník před odstave -
né vozidlo. V žádném případě se nesnažte otáčet a couvat!    

Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista   
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Klienty Domova u fontány 
nově navštěvuje i kůň Papísek

Za klienty Domova u fontány nově dochází kůň Papísek se svojí
majitelkou Terezou Pavelkovou. Jedná se o novou formu volnoča-
sové aktivity, kterou v Domově u fontány klientům nabízí a z prv-
ních setkání je zřejmé, že to bylo šťastné rozhodnutí.

„Již mnohokrát jsme byli v našem Domově svědky toho, jaký blaho-
dárný vliv na psychiku našich obyvatel má přítomnost zvířat. Proto, když
se na mě obrátila paní Pavelková, že by ráda se svým koněm Papískem
navštěvovala naše klienty, neváhala jsem ani chvilku. O to víc mě těší,
že hned první návštěva ukázala, že to byl dobrý tah a klienti si přítomnost
koně maximálně užívají,“ sdělila ředitelka Domova u fontány Danuše
Fomiczewová.

Pro Domov u fontány není zooterapie žádnou novinkou. Za klienty
již řadu let docházejí majitelé se svými psy, aby v rámci canisterapie
pomáhali klientům překonávat jejich zdravotní neduhy. Jedná se na-
příklad o procvičování jemné motoriky, kdy si mohou senioři psa pohla-

dit nebo ho nakrmit. Dobré zkušenosti má Domov u fontány i s méně
tradičními zvířaty, jako je například morče nebo velký šnek z rodu ob-
lovek síťovaných. Kontakt se zvířetem působí pozitivně i na psychiku
klientů, u kterých dochází ke zmírnění pocitů samoty, apatie k okolí,
ale i ke zlepšení sociálních kontaktů mezi obyvateli navzájem. Zásadní
roli zde má povaha zvířete, a ta se v případě koně Papíska ukázala jako
ideální. „Papísek je úžasný kůň, toho by snad každý chtěl mít doma. Je
nadmíru přátelský, přítulný a zároveň velmi opatrný při kontaktu s na-
šimi klienty. Dokonce i zarytí samotáři z řad našich obyvatel, kteří se do
společných aktivit příliš nehrnou, si návštěvu Papíska nikdy nenechají
ujít,“ prozradila sociální pracovnice Marie Holeková.

První setkání koně s klienty probíhala na venkovní terase. Senioři
si mohli koně nejen pohladit, ale mohli ho také hřebelcovat nebo mu
dát pamlsek. „Papísek překvapil přítomné klienty svou bezprostředností.
Nejen že se nastavoval, aby si ho každý mohl pohladit, ale nejednoho
klienta také olízl svým jazykem. To se líbilo snad nejvíc a klienti se u toho
moc dobře bavili,“ dodala sociální pracovnice Holeková.

Již brzy bude kůň Papísek docházet se svou majitelkou i za klienty
na pokoj. Domov u fontány se pro tento krok rozhodlo na základě prvot -
ní pozitivní zkušenosti a chce návštěvy umožnit i seniorům, kteří s ohle -
dem na svůj zdravotní stav setrvávají většinu času na lůžku.

Kromě zmíněných forem zooterapie nabízí Domov u fontány svým
obyvatelům mnoho dalších volnočasových aktivit. Senioři mohou na -
vštěvovat pravidelné kroužky, mezi které patří například keramika, va-
ření nebo cvičení. Pro klienty se organizuje řada kulturních akcí i výletů
po okolí. Ředitelka Domova u fontány k tomu říká: „Klientům domovů
pro seniory ubíhá čas o dost pomaleji nežli nám, lidem, v produktivním
věku. Proto jsem maximálně otevřená všem aktivitám, které našim obyva-
telům umožní, aby se zapojili dle svých individuálních přání a měli možnost
vyplnit svůj volný čas něčím, co jim přináší radost.“

Domov u fontány

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Klas v únoru
a březnu

Nepříznivé počasí a zavřené památky pro
členy Klasu znamená činnost v klubovně. Dru -
hé únorové setkání jsme věnovali cvičení pa-
měti, pozornosti, logiky i stolním hrám. Více
než dvacet členů se zaměstnávalo po 2 hodiny
různým aktivitám. Přitom se nezapomnělo na
kávu, čaj i běžné popovídání. 

12. března výbor naplánoval povídání o pře -
čtených knihách. Byli jsme zvědavi, jaká díla
nám budou doporučena. O tuto aktivitu pro-

jevilo zájem pouze 14 našich členů. Škoda, že
se jednalo pouze o pasivní „poslouchání“ o tom,
co přečetli pouze 3 členové našeho Klubu aktiv -
ní senior. Doufejme, že aktivita našich přátel se
zvýší, abychom nemusili náš spolek přejmenovat. 

Další naší akcí už bude zase výlet. Tento-
krát zamíříme do Kolína. Před několika lety jsme
už navštívili kolínskou katedrálu a Synagogu
a vyfotografovali jsme se před památníkem
Františka Kmocha. Na 26. 3. jsme si objednali
průvodce městem. Těšíme se, že se dozvíme
opět mnoho zajímavého.

Kubátovi
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Dne 9. 3. 2019 proběhlo již 7. Mistrov -
ství České republiky v Králičím hopu v Jindři -
chově Hradci. David Rozkošný s Michaelou
Kratochvílovou úspěšně obhájili tituly Mis -
trů České republiky a společně s Nikolou
Čapkovou i tituly Vícemistrů ČR. David se
stal mistrem ČR v rovinné dráze elitní třídy
a vícemistrem ve skoku vysokém a zároveň
byl nejúspěšnějším závodníkem tohoto mi -
s trovství. Míša se stala mistryní ČR v parku-
ru elitní třídy a vícemistryní ČR v rovinné
dráze elitní třídy. Nikča se stala vícemistry-
ní ČR v parkuru elitní třídy. Přeloučáci si do -
mů odvezli 16 pohárů z 24 možných. Všem
moc gratulujeme.

Králičí hop Přelouč

Dne 28. února 2019 Český paralympijský
výbor (ČPV) v TOP Hotelu Praha ocenil nej -
lepší handicapované sportovce České re-
publiky za rok 2018. Třetí příčka letos při-
padla zkušenému stolnímu tenistovi Jiřímu
Suchánkovi. Zástupce Českého svazu těles-

ně postižených sportovců zazářil na Mis -
t rovství světa ve slovinském Lašku, kde
v náročné konkurenci vybojoval cennou
bronzovou medaili a v souvislosti s NHSR
vy lepšil o jednu příčku své dosavadní nej-
lepší umístění z roku 2016. 

„Cenu mi předávala legenda stolního
tenisu Jindřich Panský, který je držitelem
mnoha medailí z mistrovství Evropy a mis -
trovství světa. Potřást si rukou s tak úspěš-

ným sportovcem pro mě byla čest“, prozra-
dil nám Jiří Suchánek. 

Poprvé jsme o tomto úspěšném stolním
tenistovi psali v listopadovém vydání Roštu
v roce 2017. Do našeho města se přistěho-
val z Liberce v březnu 2017 a stolní tenis za-

čal hrát již v roce 2005. Panu Suchánkovi gra -
tulujeme k velmi úspěšné sportovní sezoně
2018 a přejeme mnoho dalších dobrých zá-
pasů a nejenom sportovních úspěchů. 

Foto poskytl J. Suchánek, text MG
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Kristus trpěl za nás
Milí spoluobčané, sestry a bratři, je duben

a máme z toho radost. Před rokem, prvního
dubna byly Velikonoce, letos si musímě počkat
ještě tři týdny. Pátá neděle postní s názvem
„smrtelná“ 7. 4. připomíná rozhodnutí velera-
dy – zabít Ježíše, a v tuto neděli se také čte
evangelium o „vzkříšení Lazara“, Ježíšova přítele.
Ježíš se setkal „s pozůstalými“ Martou a Marií,
a oživením mrtvého Lazara naznačil svou bož -
skou moc. Poté se přibližuje do Jeruzaléma,
kde se podle vůle Otce vydá do rukou lidí. Nej-
dříve, při vstupu do Jeruzaléma je oslavován
slovy: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný,
který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna
na výsostech!“ Matouš 21,9. A pak slaví posled-
ní večeři se svými učeníky – první mši, a zane-
chal nám své Tělo a Krev ve svátosti oltářní.
Škaredá středa – den zrady. Jidáš odchází zradit
svého mistra za 30 stříbrných, ale nemá z nich
zdar, ale sám sebe pak zmaří. Zelený čtvrtek –
večeře Páně, mytí nohou učedníkům a pak

modlitba v zahradě Getsemany. Políbením
označil Jidáš toho, kterého zradil, a Ježíš se ve
svobodě nechává odvést. Petr sice též zapírá,
třikrát, ale pláče, lituje, a za Mistra se sám jed-
nou obětuje. Svatý Petr v hymnu nám píše
o Kristově příkladu; nebo též ve vánoční kole-
dě „Good King Wenceslas“ král Václav radí pa -
nošovi: kráčet ve stopách ve sněhu za ním, na
cestě k chudému. Ko-
lik zrady je i v našem
živo tě, kolik zloby, ne-
úcty, zla, „zneužívání“,
kolik hříchů? A přece
Kristus kráčí pevně ke
svému cíli, ke kříži, pro
naši spásu. Jak jsem mu
vděčný? 

Kristus žije v nás
Nebyly by svátky velikonoční, kdyby Kristus

nevstal z mrtvých. Tak to vyznáváme všichni
křesťané, ve Vyznání víry: „Třetího dne vstal
z mrtvých podle Písma“. Papež František se
zmínil o tom, že někteří křesťané „jakoby“ žijí
stále v době postní. A slyšel jsem názor, že Ve-
likonoce jsou až v pondělí, kdy je pomlázka.
Ano, to taky, ale nejenom pomlázka a pěkná
jarní velikonoční výzdoba, ale hlavně fakt, že
Ježíš zemřel a byl vzkříšen na třetí den pro naši
spásu. Pavel v listě Římanům 10,9 píše: „Vy-
znáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li
v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spa -
sen.“. Ale to je začátek, jako když je někdo po-
křtěný přijal spásu, dále je potřeba žít svou spá-
su. Měli jsme 2. března 2019 na faře setkání par-

dubické katolické mládeže, a několik dětí, kte ré
se zúčastnily od nás, byly zasaženy, překvapeny,
osloveny svědectvím jiných mladých, kteří žijí
a praktikují svoji víru. Už jsem zde pokřtil pár
lidí a mnoho dětí, ale bohužel, jejich život nebyl
a není nasazením pro Krista. Ale když se pak
podíváte na setkání „Modlitby žen“, jak to bylo
na podzim v Pardubicích, tak to se ta víra dala
cítit, krájet, a chutnat. Samozřejmě není posví-
cení každý den, jsou i dny všední, ale právě pro-
to, je třeba „nasávat“ denně Pánovu lásku a mi -
losrdenství, setkávat se s živou vírou, s živým
Kristem. Proto nutně prosme o živé společen-
ství, ve kterém můžeme růst. A to přeji vám
všem i sobě, hledat a nalézat živého Krista. Po -
žehnané Velikonoce. Váš kněz Lubomír Pilka

Pozvání na Koncert
26. 4. 2019 v pátek v 18:00 se v kostele sv. Ja-

kuba koná Koncert; akce Pardubické Hudeb-
ní Jaro, Hra na varhany: Emmanuel Arakélian
/FR/ a trubka: „náš“ Michal Chmelař /CZ/. V so -
botu pak v Libici n. Cidlinou tradiční pouť za
duchovní povolání: modlitby 9:15 Mše v 10:00
pak průvod na Slavníkovské hradiště. Někteří
od nás jezdí pravidelně na kole, uff. V neděli
je zase pouť do Slavkovic u Brna, ke kostelu
Bo žího Milosrdenství dne 28. 4. 2. velikonoční
ne děle je nedělí Bo -
žího milosrdenství.
V 15:00 tam bude
mše, kterou bude
sloužit biskup To -
máš Holub. Více na
www.slavkovice.cz.

Ve městech i v krajině vídáme kapličky malé, méně honosné. Dostane-
me se ale i do míst, kde kaple mívají větší rozměry a jsou též více zdobené.
Týká se to především hřbitovních kaplí. Jejich honosnost pravděpodobně
souvisela i s jejich funkcí, a to s posledním rozloučením s nebožtíkem. Krás -
nou hřbitovní kapli nalezneme v Cholticích.

Ve východní části městysu Choltice se nachází od roku 1787 hřbi-
tov, jehož dominantou je rodinná hřbitovní kaple s hrobkou rodu
Thun-Hohensteinů, kteří choltické panství (resp. zámek) vlastnili v le-
tech 1623–1946 (s desetiletou přestávkou v 18. století). Tato pozoru-
hodně zdařile urbanisticky vsazená kaple byla vystavěna v neoromán-
ském stylu zřejmě v letech 1871–1872, některé zdroje datují výstavbu
do let 1872–1873. Rozměry má 14,3x13,3 metru. Autorem návrhu je
chrudimský stavitel František Schmoranz starší (1814–1902) a náklady
na stavbu byly podle klasického vlastivědného badatele F. K. Rosůlka
20 878 zlatých a 19 krejcarů. Kaple má čp. 112 a od roku 1958 je památ-
kově chráněná. Patří k ní též podobná menší stavba márnice a domek
hrobníka. Stavba nás zaujme svým provedením – z románského slohu
převzala mohutné vlysy a též krásný portál, nad kterým se nachází znak
rodu. Pozorný návštěvník si všimne dvou chybějících sloupků v portálu –

nejsou zde zhruba od roku 2006, kdy upadly a dnes by se měly dle sdě-
lení kronikářky obce (paní Marie Fižové) nacházet v interiéru kaple.

Za kapličkami se příště vydáme nejen na hřbitovy, ale i do jiných míst.
Text+foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta
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Králičí hop – 16 pohárů pro Přelouč

Drobné kamenné památky Přeloučska. Hřbitovní kaple v Cholticích

Stolní tenista Jiří Suchánek z Přelouče opět bodoval

Nejlepší handicapovaný sportovec roku 2018
Jiří Suchánek – 3. místo

Tiskovka Nejlepší handicapovaný sportovec
roku 2018 Jiří Suchánek se svými fanoušky

Kristus trpěl za vás a zanechal vám
tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 
On hříchu neučinil a v jeho ústech
nebyla nalezena lest. 
Když mu spílali, neodplácel spíláním;
když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do
rukou toho, jenž soudí spravedlivě.
On na svém těle vzal naše hříchy na kříž,
abychom zemřeli hříchům a byli živi
spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily.‘  

1 list Petrův 2, 21-25
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Sestry podle paní Lackové nedostávaly výpla -
 tu, peníze za ně brala sestra představená, část
prý „posílala asi do Vatikánu“, část jim dávala
jako kapesné. Byly vlastně docela chudé, pří-
buzní jim posílali ze Slovenska trvanlivé jídlo
na přilepšení.

Pokud chodily sestry do města, tak dříve
nosily charakteristické křídlaté čepce (kuriozi -
tou je, že když čepce zmokly, tak se špatně
škrobily a sestry se pak s nimi nevešly do vý-
tahu). Později se však jejich pokrývka hlavy
měnila – čepice byly hranaté, nakonec měly
jen šátek. V práci měly bílé pláště, ven chodily
v modrých. Zajímavostí je, že látku na šaty
pro představenou bylo podle paní Lackové
třeba dovést až z Francie. Mezi řádovými sest -
rami se našly i ty, které poměrně přísná pra vid -
la občas porušovaly. Paní Lacková si vzpo míná
na jednu, která tajně chodila na promítání

filmů v jídelně domova a půjčovala si červe-
nou knihovnu. Za minulého režimu to však
řeholní sestry neměly v Přelouči vždy lehké.
Např. začátkem 80. let prý proběhl v domově
zásah Státní bezpečnosti a řádové sestry cho -
dily k výslechům. Na bohoslužbu nesměly cho-
dit do kostela sv. Jakuba, chodily tak do kostela
Navštívení Panny Marie na hřbitově. Kdy přes-
ně řádové sestry z Přelouče odešly se proza-
tím nepovedlo zjistit. Jejich počet se postupně
zmenšoval (vracely se na Slovensko), poslední
odešly asi koncem 80. let 20. stol.
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louče, Kronika (1960–1965)
Wikipedia, heslo Kongregace Milosrdných sester sva-

tého Vincence de Paul
http://vincentky.cz/historie/
Vzpomínky paní Venduly Lackové ze Břehů

                  Matěj Pešta, 
                  správce muzejních sbírek, KICMP
                  731 697 085, muzeum@kicmp.cz

V polovině března 2019 jsme si připomně -
li, že uplynulo již osmdesát let od okupace
Československa německou armádou. Není
již mnoho pamětníků, kteří by v Přelouči
tuto událost zažili ve vyšším věku. Jedním
z mála je p. Miroslav Brebera, čtenářům jistě
dobře známý, kterému bylo tehdy necelých
dvanáct let. V rozhovoru pro Paměť národa
v roce 2012 na toto téma řekl: „Bylo šered-
ně, pršelo, poletoval sníh. Celkem nic se ne-
dělo, a najednou, kolem desátý nebo jede-

náctý ho diny, na náměstí přijely obrněný
auta, vystoupili vojáci a všechno si rozložili.
My jsme měli školu na náměstí, tak jsme se
na to dívali z okna. Oni [Němci] si mysleli, že
tady je bída, na rozdíl od Německa. Tak ta-
ková propagace, přijeli s kuchyní a začali roz -
dávat eintopf. Otta Hrabinec [učitel a tělocvi-
kář] nám říká: ,Opovažte se s vojákama mluvit,

nic si od nich neberte a ignorujte je. Jako kdy -
by tady nebyli.‘“ Přikládáme několik (nepříliš
kvalitních) fotografií z muzejních sbírek, kte -
ré se povedlo v poslední době získat. Zobra -
zují vojáky Wehrmachtu na dnešním Masa-
rykově náměstí a v prostorách kasáren (dnes
v okolí Penny Marketu) zřejmě někdy na po -
čátku druhé světové války.

Zdroj:https://www.pametnaroda.cz/cs/bre -
bera-miroslav-1927

Matěj Pešta

Fotohádanka
Znění fotohádanky v Roštu č. 3 bylo: „Tato pozoruhodná foto-

grafie z roku 1975 zachycuje část dnešní ulice 28. října, konkrét-
ně zatáčku k Hradecké ulici. Nejvíce zajímavý je zde jeden z po-
sledních objektů přeloučských kasáren, který byl právě krátce po
pořízení fotografie zbourán. Dále vidíme např. roh domu čp. 146
a část dodnes dochovaného domu, který nemá číslo popisné, ale
přiléhá k domu čp. 1488. Jak naznačuje kus střechy vlevo, domy
byly tehdy i v místech dnešního parkoviště u Penny Marketu.“ Ví -
tězem se stal Zdeněk Jech, gratulujeme. Odpovědi na novou fotohá -
danku zasílejte jako vždy na e-mail: rost@mestoprelouc.cz. Děkujeme
vám a těšíme se na vaše nové odpovědi. 
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Původním autorovým záměrem bylo zpra -
covat pouze uměleckou výzdobu tohoto do -
mova důchodců, který v roce 2019 oslaví 55 let
existence. Nakonec se však ukázalo, že je nut -
né podívat se na toto téma podrobněji. Kromě
jiného vzpomeneme také na řeholní sestry,
kte ré v tomto domově dříve pracovaly. Starší
a střední generace obyvatel je má stále dobře
v paměti.

Budova domova důchodců (dnes pod ná -
zvem Domov u fontány) čp. 1060 v Libušině
ulici je velmi pozoruhodná. Nalézá se na okra -
ji města, přesto v blízkosti jeho centra a jedná
se o jednu z největších staveb ve městě. O stav -
bě se uvažovalo již ve druhé polovině 50. let
20. století. Záměr byl schválen 1. 4. 1958 (stav -
bu podporoval i místní národní výbor), cena
měla být 8 564 027 Kčs. Tehdy bylo v Pardu-
bickém kraji 11 ústavů sociální péče s 840 lůž -
ky, 300 jich ale chybělo. Zájem o nový domov
důchodců byl zejména v západní části kraje,
kde byl navíc průmysl (těžká chemie) a doly
(Chvaletice), přičemž horníci odcházeli do dů -
chodu dříve. Také proto byla zvolena Přelouč,
dobře napojená na dopravní spoje a okolní
průmyslová centra, kromě toho zde bylo pří-
znivé klima. Hned 2. 4. 1958 byl zvolen prostor
v jihovýchodní části města zvané „Na Rača-
nech“, která nebyla doposud zastavěná. Podle
některých zdrojů byly v těchto místech dříve
sady, letecké snímky z roku 1954 však ukazují
spíše pole. Projekt vypracoval 15. 9. 1958 aka -
demický architekt Prokop Jícha (1920–2016).
Plocha pozemku byla 26 652 m2, z toho zasta-
věná plocha činila 10 318 m2. Samotné bu-
dování začalo v roce 1960 a kolaudace pro-
běhla i přes tradiční komplikace (původní vize
byla, že k „předání klíčů“ dojde 30. 6. 1963)
již v prosinci 1963 (přesto se některé práce do-
končovaly i během roku 1964). Realizaci pro-
vedly Pozemní stavby Chrudim, investory by -
ly odbor sociálního zabezpečení rady ONV
Přelouč, odbor sociálního zabezpečení rady
Krajského národního výboru v Pardubicích
a Státní ústav sociálního zabezpečení v Praze.
Náklady na stavbu i s vybavením činily nako-
nec 9 230 000 Kčs.

Jedná se o čtyřpodlažní objekt o třech pa -
prskovitě vůči sobě orientovaných křídlech
(při pohledu na současné letecké snímkování
má zajímavý půdorys připomínající při troše
fantazie část trupu letadla), kolem něhož byl
od počátku plánován park a užitková zahrada.
Plochu střechy bylo možné využít jako terasu,
bylo zde i visuté zastřešení. Největší místnost
budovy (jídelna) je zdobená velkými okny
s vitrážemi. Konkrétně je zde jedno velké okno

(rozměry 4,6 x 4,5 m) a čtyři menší okna (o roz -
měrech 2,4 x 2,2 m). Jsou v nich barevné vitrá -
že pracující s přírodními motivy: slunce (den),
kohout, měsíc a hvězdy (noc), vrána, les, ja-
blka a další ovoce, motýl, ledňáček apod.
Autorem návrhu je akademický malíř Jan Hlí-
na (1925–1991) z Heřmanova Městce, který
je známý spíše jako autor grafických návrhů
a ilustrátor působící zejména na Chrudimsku.
Realizaci provedla Umělecká řemesla Praha
(pro doplnění k umělecké výzdobě uveďme,
že v roce 2001 před hlavní vchod objektu při -
byla fontána od Milana Košaře).

Slavnostní otevření domova se konalo 4. 3.
1964. Tehdy obsahoval 127 dvoulůžkových
pokojů, 10 třílůžkových pokojů a 6 pětilůžko-
vých pokojů, navíc ještě 6 lůžek pro obyvatele,
které bylo třeba kvůli nemoci izolovat. Dále
je třeba jmenovat 3 společenské místnosti pro
poslech rádia a sledování televize (rozhlas by-
lo už tehdy možné poslouchat po celé budo-
vě), jídelnu (zároveň to byl promítací sál a hlav -
ní společenská místnost), knihovnu, 2 terasy,
vstupní halu s vrátnicí, 8 denních místností,
fotolaboratoř, 2 kuřárny, 2 žehlírny (z toho
jednu pro obyvatele), kuchyně, 4 kanceláře,
2 byty pro ředitele a zaměstnance, kapli, már-
nici, údržbářkou dílnu, prádelnu, truhlářskou
dílnu, sklad potravin a textilií, rehabilitační
místnost, 2 garáže, sklad nábytku a místnost
pro odpadky. Z dnešního pohledu je zajíma-
vé, že na celý domov byl k disposici jeden slu-
žební automobil Škoda STW a jen dva telefo-
ny. Celkem měl domov tehdy 314 obyvatel.
Zpočátku bylo v domově podle pamětníků
následující uspořádání: v přízemí byly man-

želské páry a lidé s Alzheimerovou nemocí,
v 1. patře muži a ženy, ve 2. patře ženy (těch
bylo vždy víc) a řádové sestry (bydlely na po-
kojích po třech), ve 3. patře ležící ženy a mu-
ži. Již tehdy domov sloužil pouze pro občany
z okresu Pardubic.

Zajímavostí je, že značnou část personálu
v prvních desetiletích představovaly řeholní
sestry řádu sv. Vincenta, neboli vincentky. Plný
název řádu je Kongregace Milosrdných sester
svatého Vincence de Paul, jeho historie sahá
až do roku 1634, na českém území působí
zhruba od roku 1845. Sestry se zabývají pře -
devším péčí o seniory, děti, dlouhodobě ne-
mocné, tělesně a duševně trpící. Do poloviny
20. století měl řád vlastní ústavy, poté byly
sestry nuceně přesídleny do Bílé Vody u Ja-
vorníka či do civilních nemocnic a ústavů.

V době přípravy projektu přeloučského
domova důchodců se uvažovalo o tom, že by
tvořily jednu třetinu obsluhy a zbytek by před -
stavovaly civilní zdravotní sestry. Ve skuteč-
nosti jich bylo spíše více. Z kroniky domova
psané do roku 1977 se o životě sester v domo-
vě mnoho nedozvíme, velmi cenné jsou tak
pro nás vzpomínky paní Venduly Lackové,
která zde pracovala od roku 1975. Tehdy by-
lo v domově asi 24 sester a 5 čekatelek, které
chtěly do řádu vstoupit. Byly spíše mladšího
věku a pocházely převážně ze Slovenska. Mla -
dé sestry se vzdělávaly ve zdravotních školách,
tam ale nesměly nosit hábity. Měly pevně da -
ný režim – do 7.00 modlitby, následovaly služ-
by (do 12.00, asi 15–19 a noční). V suterénu
měly kapli a klauzuru, kde byla i kuchyňka
a místnost pro návštěvy. Jezdily na duševní
cvičení. Po duchovní stránce je řídila abaty-
še, po pracovní stránce vrchní sestra Kon-
stancie (která byla velmi vzdělaná, výtvarně
nadaná a praktická). Ta si dokonce přivydě-
lávala honoráři za články do časopisů. Záro-
veň řídila i civilní zdravotní sestry. Duchovní
život sester vedl kolem roku 1975 i farář p. Ka -
daník. Jmenovitě si paní Lacková vzpomíná
na sestru Florencii, Liberatu (která zastupo-
vala vrchní sestru), Klementinu (kuchařka), Ne-
mésii, Leonilu, Olympii, Kristinu či Damiánu.
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Zajímavosti z historie domova důchodců (Domova u fontány) v Přelouči

Výstavba, umělecká výzdoba, řeholní sestry

Řeholní sestra a městský činitel 
František Ohnesorg (přelom 70. a 80. let)

K 80. výročí okupace Československa v Přelouči –
vzpomínky Miroslava Brebery

Masarykovo náměstí Kasárna, dnes cca Penny Market
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Muži Rugby clubu Přelouč mají za se-
bou zimní fyzickou přípravu před nadchá-
zející těžkou sezónou. Od listopadu do
úno ra pracovali hráči na své fyzické kon-
dici každé úterý a pátek. V úterý byla na
programu běžecká příprava, kterou vedl
kapitán a trenér Jan Čížek a pátky patřily
kruhovým tréninkům v tělocvičně 2Ha-
Sance, které měl na starost kondiční tre-
nér Jaroslav Černý.

Příprava byla zakončena tradičním sou -
středěním v Trutnově od 20.–24. února
2019, kterého se dohromady zúčastnilo
23 hráčů mužů a juniorů. V Trutnově ab-
solvovali hráči 4 tréninkové jednotky na
umělé trávě místního MFK Trutnov, které
se zaměřovaly na práci s balonem a obra -
nu a celkově na hru, kterou bude v nadchá-
zející sezóně trenér od hráčů vyžadovat.
V sobotu dopoledne jsme po složení dvou
družstev odehráli ve sportovní hale flor-
balový zápas, který byl hodně fyzicky ná-
ročný, ale všichni si toto zpestření užili.
Sobotní odpoledne a večer jsme věnovali
sledování ragbyového zápasu Six Nations
Francie – Skotsko a tmelení týmu. 

Po návratu ze soustředění jsme přešli
k tréninkům na hřiště, které probíhají pra -
videlně každé úterý a pátek od 18:00 hodin
na ragbyovém hřišti v Přelouči, abychom
se dokázali co nejlépe připravit na blížící
se začátek soutěže, která nám začíná v ne -
děli 31. března domácím zápasem proti tý-

mu RC Šumava Nýrsko. Výkop utkání je ja-
ko tradičně naplánován na 14:00. 

Všichni hráči budou rádi za co největší
podporu fanoušků, která pomůže k jasné-
mu cíli, a to k postupu mezi nejlepší čtyři
do Národní ligy, ze které bude možné bo-
jovat o postup do 1. ligy a odehraje svá

první dvě kola ještě v červnu a dohrávat
se bude po letní pauze v září a říjnu. Dal-
ším cílem je boj o medaile v Mistrovství ČR
v ragby 7's, které se bude skládat ze tří tur-
najů a ten nejdůležitější, poslední, kde se
budou rozdávat medaile, budeme pořádat
na našem hřišti v Přelouči v neděli 18. srpna.

V pátek 15. března 2019 v předvečer
me zinárodního utkání mezi Českou re -
pub li kou a Nizozemskem proběhlo v Pra ze

v Tyr šově domě na Malé Straně předá vání
cen ankety Ragbista roku České republiky
2018. V anketě se vyhlašovalo celkem tři-
náct kategorií. Tou nejdůležitější pro Pře-
louč byla anketa Ragbista roku v ragby 7's,
kterou vyhrál přeloučský kapitán Jan Čí-
žek. I přes zranění, které si přivodil právě
na jednom sedmičkovém turnaji, stačily
jeho předvedené výkony v odehraných tur-
najích k vítězství v anketě. 

Hned další den v sobotu 16. 3. 2019
odehrála naše reprezentace soutěžní utká -
ní v rámci Rugby Europe Trophy proti tý-
mu Nizozemska. Reprezentační trenér no-
minoval na toto utkání dva pravidelné
zástupce našeho klubu v reprezentaci Ja-
na a Jakuba Čížkovi. Honza odehrál celé
utkání na postu křídla a byl také zvolen
jako kopáč Českého týmu. V utkání se

podařilo Honzovi zaznamenat celkem
12 bo dů za 1 položení, 2 kopy po polo-
žení a 1 trestný kop. Druhý z bratrů Kuba
bohužel do utkání nezasáhl. Česká repub-

lika po velmi vyrovnaném utkání nakonec
Nizozemsku podlehla položením hostů
v poslední minutě 22:24.

Martin Kohout
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Pomníky nejprostší 
Pojďme se postupně podívat na jednot-

livé typy pomníků a začněme dnes těmi
nejméně výpravnými. Prostota se proje-
vuje trojím způsobem, přičemž tyto způ-
soby se mohou kombinovat – všeobec-
ností nápisu, využitím (již stávající) drobné
sakrální památky nebo vytvořením pouhé
pamětní desky.

Pátráme-li na Přeloučsku po nejobec-
nějším nápisu, najdeme ho bezesporu ve
Vápně. Pod vyvýšeninou s kostelem sv. Jiří
se nachází pomníček, jehož jednotlivé čás -
ti působí poněkud nesourodým dojmem,
a na něm se nachází nápis: „Obětem válek
11. 11. 2004.“ S první světovou válkou kon -
krétně souvisí datum 11. listopadu, datum
jejího konce roku 1918 a zároveň Dne váleč -
ných veteránů. Obdobně je situace vyřeše-
na v Komárově, kde nápis zní: „Padlým hrdi-
nům světových válek 1914–1918 1939–1945
Čest jejich památce.“

V menších obcích je k uctění památky
padlých ve Velké válce využito místo, kde
už dříve bylo soustředěno to nejpodstat-
nější – kříž s Kristem a žádostí o přízeň na
podstavci, zvonička, to vše je často dopl ně -
no plůtkem a rozličným stromovím. Tako -
vou situaci nalezneme v obcích Chrtníky,
Krasnice, Urbanice a Vyšehněvice. Nejprost-
ší je kříž krasnický. Najdeme ho za plotem
jednoho z místních domů. Na drobné ka-

menné tabulce jsou vytesána slova: „Pa -
mát  ce padlích vojínů ve světové válce
1914–1918.“ Nápis je kuriózní svou pravo-
pisnou chybou. Nejhonosnější je novogo-
tický kříž ve Vyšehněvicích, který se blyští

bohatým zlacením a jehož podstavec zdo-
bí i soška Panny Marie.

Podrobněji si popišme situaci v obci Chrt -
níky. Mezi hlavní silnicí a korytem Zlatotoku
nacházíme v centru obce klasickou skrumáž
objektů: prostý kovový kříž s ukřižovaným
Kristem na kamenném podstavci a v prosto-
ru ohrazeném plůtkem, za ním kovová zvo-
nička, okolo několik lip, našich národních
stromů, a nedaleko autobusová zastávka –
chtělo by se říct – vše, co místní spojovalo
s Bohem a se světem. Podstavec kříže je svým
způsobem kronikou. Hlavní nápis zní: „Ke
cti a chvále BOŽÍ Ve jménu Pána našeho
JEŽ. KRISTA.“ (Nikdo asi nikdy neřešil para-
doxní setkání tohoto nápisu se jmény obětí
války.) Na zadní straně se pak dozvíme, že
kříž byl vybudován „hodnověrnými občany“
roku 1882 a byl obnoven roku 1924. Patrně
v té době po stranách přibyly seznamy obě -
tí 1. světové války – celkem jich je 12, většina
z nich pocházela z této obce, jeden – Josef Ko -
čí, snad spřízněný s místními Josefem a Fran -
tiškem Kočím – pocházel z nejjižnější obce
Přeloučska – Holotína. Počet padlých mů-
žeme porovnat s počtem obyvatel obce. Ro-
ku 1910 se jich uvádělo 240. Padlí tedy tvoří
zhruba 4,5 % obyvatelstva této obce. Mů-
žeme si povšimnout i věku padlých, polo-

vinu tvoří muži vyššího věku, pěti z nich bylo
více než 40 let, což je neobvyklé. Průměrný
věk padlých činí 33 let. Nejstarším padlým
byl František Valenta, zemřel v posledním
ro ce války ve věku 49 let. U Vincence Horá-

ka se setkáme s výjimečným jevem, kdy je
jméno padlého uvedeno na více pomnících,
v tomto případě i v Turkovicích. Vysvětle-
ním může být rozdílné místo narození a do -
movské obce v době války. Pomníček se těší
pozornosti i v současné době, kdy dřevěný
plůtek a bujnou zeleň nahradil na podzim
roku 2011 vkusný kovový ozdobný plot, dláž-
dění a chodníček.

Třetím jednodušším připomenutím obě -
tí války je vytvoření pamětní desky, větši-
nou s konkrétními jmény, a její připevnění
v exteriéru či interiéru významné budovy.
Seznam 17 obětí z Volče je připevněn na
budově obecního úřadu. Dva seznamy –
9 jmen místních legionářů a 13 padlých
ve válce, najdeme v Sopřeči uvnitř obec-
ního úřadu, zvaného též Masarykův dům.
Desku pohnutých osudů s obecným ná-
pisem nalezneme také na budově sokolov-
ny v Přelouči.

(pokračování příště)

Martin Štěpánek

Pozn.: V textu byly využity informace z da-
tabáze padlých účastníků 1. světové války
ing. Františka Steklého (www.velkavalka-
pardubice.cz).
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Program jarní části sezóny:

            31. 3. 2019             RC Přelouč – RC Šumava Nýrsko                    výkop: 14:00
               7. 4. 2019             RC Přelouč – RC Havířov                                  výkop:14:00
            14. 4. 2019             RC České Budějovice – RC Přelouč
            21. 4. 2019             RC Přelouč – SR Mariánské Hory Ostrava     výkop: 14:00
               5. 5. 2019             RK Petrovice – RC Přelouč
            12. 5. 2019             RC Přelouč – RC Brno Bystrc                            výkop: 14:00
            19. 5. 2019             ARC Iuridica – RC Přelouč
               2. 6. 2019             1. kolo Národní ligy
               9. 6. 2019             2. kolo Národní ligy
               4. 8. 2019             turnaj 7's Brno Bystrc
            11. 8. 2019             turnaj 7's Nové Město na Moravě
            18. 8. 2019             FINÁLOVÝ turnaj 7's Přelouč 

ZNAMENÍ ZRODU/ZNAMENÍ ZÁNIKU – 2. díl Bizoni po zimní přípravě zahájili sezónu

Nápis z Krasnice s výjimečnou pravopisnou
chybou. (Další pravopisný prohřešek 
najdeme třeba na pomníku utopené 
rekviziční komise u Mělic.)

Po stranách kamenného podstavce kříže
v Chrtníkách jsou uvedena jména obětí 
1. svě tové války.

Ve Vyšehněvicích byla jména obětí doplněna
do spodní části novogotického kříže.

Jan Čížek ragbistou roku 2018 v sedmičkovém ragby
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Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 4 – 5. dubna 2019. 
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
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Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 17. 4. 2019.

Březnová pranostika zněla: „se mají odkládat kožichy“. Malá věcná odměna putuje k Věře Hartlové a které velice gratulujeme a děkujeme za přízeň.
Znění dubnové pranostiky zasílejte na e-mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. Těšíme se na vaše odpovědi. 

Důležité upozornění pro luštitele křížovek a fotohádanek
Jelikož se nám výherci u fotohádanek i luštění křížovek dost často opakují, s platností od 1. 4. 2019

se budou výherci obou soutěží losovat ze všech správně zaslaných odpovědí. 
Doposud vítězil vždy první správný luštitel. Děkuje vám všem, kteří s Roštem soutěžíte 

a máme pro vás stále připravené malé věcné odměny. 

Muži:
BK Přelouč – Královští Sokoli 97 : 62 (48:28)
Body:  Konvalina 27, Škarda 19, Bulušek 17, Da-

šek 12, Zikmunda 11, Kubát 7, Vá lek 2,
Kautský 2

TJ Sokol BK Chrudim – BK Přelouč   
82 : 71 (39:27, 

66:66, prodloužení)
Body:  Konvalina 27, Truneček 17, Zikmunda 15,

Dašek 6, Priessnitz 5, Válek 1

Ženy:
TJ Sokol Stěžery – BK Přelouč 49 : 56 (27:31)
Body:  Žáková N. 14, Roubová 10, Žáková K. 7,

Sedláčková 7, Doležalová 6, Němečková 4,
Bogdányová 4, Hejná 4

SK Týniště n. Orlicí – BK Přelouč   
71 : 43 (33:20)

Body: Žáková N. 12, Písařová 9, Hejná 8, Němeč -
ková 4, Sedláčková 4, Roubová 4, Štaine -
rová 2

Play-off:
TJ Pardubičky – BK Přelouč     47 : 68 (27:30)
Body:  Doležalová 19, Žáková N. 18, Němečková 9,

Nešetřilová 7, Žáková K. 5, Kralevičová 4,
Bogdányová 2, Sedláčková 2, Písařová 2

BK Přelouč – TJ Pardubičky     71 : 50 (38:23)
Body:  Němečková 13, Žáková N. 13, Žáková K. 11,

Kralevičová 8, Roubová 7, Nešetřilová 7,
Doležalová 6, Sedláčková 2, Písařová 2,
Hejná 2

Kadeti U17:
BK Přelouč – Sokol Nová Paka   

69 : 61 (40:34)
Body:  Kouba 14, Plaček 13, Souček 12, Krejzl 12,

Priessnitz 10, Hejný 6, Vamberský 2
BK Přelouč – Sokol Nová Paka   

62 : 55 (28:32)
Body:  Kouba 14, Souček 11, Vamberský 10, Priess -

nitz 9, Plaček 8, Krejzl 5, Hejný 5
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – BK Přelouč   

53 : 82 (28:48)
Body:  Priessnitz 25, Škarda 20, Šindelář 11, Vlček 10,

Souček 10, Hejný 6
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – BK Přelouč   

70 : 82 (42:42)
Body:  Škarda 31, Vlček 16, Souček 12, Šinde lář 12,

Priessnitz 9, Hejný 2

Po základní části jsme skončili 
na 1. mís tě bez jediné porážky!!!

Play-off: 1. kolo vítězně!
Sokol Josefov – BK Přelouč       49 : 70 (24:43)
Body:  Krejzl 21, Škarda 20, Hejný 10, Priessnitz 6,

Souček 5, Vamberský 2, Plaček 2, Šinde-
lář 2, Horáček 2

Sokol Josefov – BK Přelouč       38 : 63 (17:38)
Body:  Škarda 18, Krejzl 12, Priessnitz 11, Plaček 5,

Dvořák 5, Hejný 3, Horáček 3, Souček 2,
Vamberský 2, Šindelář 2

Minižáci U13:
Sokol NILFISK Hradec Králové – BK Přelouč   

52 : 63 (28:37)
Body:  Kysilka 39, Dobruský 7, Miláčková 6, Uchy -

til 6, Čapek 3, Vomlel 2
Sokol NILFISK Hradec Králové – BK Přelouč   

59 : 72 (30:33)
Body:  Kysilka 39, Uchytil 12, Dobruský 10, Miláč-

ková 7, Válek 2, Synek 2
ADFORS Basket Litomyšl – BK Přelouč   

54 : 64 (22:32)
Body:  Kysilka 36, Miláčková 8, Uchytil 8, Dob -

ruský 6, Vomlel 2, Synek 2, Verunáč 2
ADFORS Basket Litomyšl – BK Přelouč   

43 : 59 (23:32)
Body:  Kysilka 41, Dobruský 8, Dostál 2, Miláč-

ková 2, Válek 2, Synek 2, Verunáč 2

Výsledky posledních zápasů sezony, ode -
hraných v březnu a dubnu, přineseme v příš-
tím čísle Roštu.         D. Rambousková

A-TÝM (1. LIGA)
neděle 3. 3.
HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE –
HC JESTŘÁBI 3 : 1 (0:0, 1:0, 2:1)
neděle 10. 3.
HC JESTŘÁBI – HBK BULLDOGS BRNO 
                      4 : 5 po s.n. (2:3, 0:1, 2:0 – 0:1)
neděle 17. 3.
HC JESTŘÁBI – SK JIHLAVA 3 : 7 (0:2, 0:2, 3:2)

neděle  7. 4.  14:00       
HBC Hostivař                HC Jestřábi Přelouč

neděle  14. 4.  14:00       
TJ Olymp                        HC Jestřábi Přelouč
Jindřichův Hradec 

neděle  21. 4.  13:00       
HC Jestřábi Přelouč    SHC Opava

B-TÝM (2. LIGA ČECHY VÝCHOD) 
sobota 9. 3.
HC JESTŘÁBI B – HBC HRADEC KRÁLOVÉ
1988 B      4 : 3 (1:1, 2:1, 1:1)
neděle 10. 3.
SK HOKEJBAL ŽAMBERK – HC JESTŘÁBI B 

6 : 1 (3:0, 1:1, 2:0)
sobota 16. 3.
HC JESTŘÁBI B – SK HOKEJBAL ŽAMBERK 

6 : 7 (2:2, 2:2, 2:3)

sobota  6. 4.  14:30   
TJ Lokomotiva              HC Jestřábi Přelouč B
Česká Třebová                                        

neděle  20. 4.  14:00       
HBC Chlumec                HC Jestřábi Přelouč B 
nad Cidlinou

C-TÝM 
(REGIONÁLNÍ LIGA ČECHY VÝCHOD)
neděle 10. 3.
HC JESTŘÁBI C – HbC CHLUMEC NAD CID-
LINOU B     0 : 6 (0:1, 0:3, 0:2)
neděle 17. 3.
HC JESTŘÁBI C – HBC JOKERIT CHRUDIM 

1 : 4 (0:1, 0:2, 1:1)

neděle  7. 4.  11:30   
HC Jestřábi Přelouč C  HBC Opatovice n/L

neděle  14. 4.  11:30       
HC Jestřábi Přelouč C  SK Prachovice

STARŠÍ ŽÁCI (LIGA ČECHY VÝCHOD)
sobota 9. 3.
HC JESTŘÁBI – TJ SRŠNI SVITAVY     

2 : 8 (1:0, 0:2, 1:6)

sobota  6. 4.  9:30   
HBC Autosklo-H.A.K.  HC Jestřábi Přelouč
Pardubice                       

sobota  13. 4.  15:00   
HC Jestřábi Přelouč    SK Ježci 
                                        Heřmanův Městec

středa   24. 4.  18:00   
SK Ježci 
Heřmanův Městec       HC Jestřábi Přelouč

sobota  27. 4.  9:30   
SK Jihlava                        HC Jestřábi Přelouč

středa   1. 5.  15:00   
HC Jestřábi Přelouč    HBC Autosklo-H.A.K.
                                        Pardubice

Pod basketbalovými koši…
… výsledky zápasů odehraných do 20. 3. 2019

Tenis club Přelouč
provede nábor dětí 

počínaje ročníkem narození 2012 a starší

v termínu 15. 4. až 18. 4. 2019
vždy od 16:00 do 18:00 hodin

na tenisových kurtech pod parkem.

Tentýž termín je platný i pro děti, které již
v minulých letech na trenink tenisu docházely
a mají nadále zájem o zdokonalení své hry.

Treninkové období je květen, červen, zá-
ří, říjen, dvakrát do týdne po 1-né hodině ve
sku pinách dle výkonnosti. 

Finanční náklady na celé období 1000,- Kč.
Podrobnější informace při náboru.
                                   Výbor TC Přelouč

DOSAVADNÍ JARNÍ VÝSLEDKY
HC JESTŘÁBI + PROGRAM NA DUBEN



Pokračování programu na předposlední straně.Příští číslo Roštu vyjde v pátek 3. 5. 2019.


