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Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II“
I v letošním roce jsme podpořili další rozvoj dopravní
výchovy dětí, která probíhá pod vedením Městské policie Přelouč. V rámci projektu „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II“ byly pořízeny
nové svislé dopravní značky a učebna je nově vybavena interaktivní tabulí včetně ozvučení a dalšího příslušenství. Veškeré vybavení bylo pořízeno
s využitím dotace Pardubického kraje z programu
„Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních
hřišť v Pardubickém kraji“ ve výši Kč 60 200,-.
Prostřednictvím tohoto programu jsme i v loňském roce zpestřili teoretickou výuku žáků základních škol, a to pořízením notebooku včetně
SW a dataprojektoru, a praktickou výuku předškoláků a mladších školních žáků, kteří se na do-

Rada města
26. Rada města se konala 22. 10.
2019 a projednala dodatek č. 2 SoD
„Chodníky ul. Karla Čapka u domu
č.p. 1134, Přelouč – DÚR+DSP+PDPS“
s dodavatelem VDI Projekt s. r. o., kterým se sjednaná smluvní cena navýšila
o 15 600 Kč bez DPH a termín předání
hotového díla se posunul na 30. 11. 2019,
z důvodu navýšení rozsahu výměry veřejného osvětlení o výměnu 7 sloupů VO
včetně kabelové trasy. Schválil se také dodatek č. 1 SoD „Parkoviště u BISS ul. Jaselská, Přelouč“ s dodavatelem MIROS Pardubice a. s., kterým se sjednaná smluvní
cena snižuje o částku 271 722,67 Kč bez
DPH. Dále se projednaly majetkové převody, zřízení věcného břemene, zápis OV
klenovka ze 13. 9. 2019, zápis OV Mělice
z 28. 9. 2019, zápis KMS Tupesy z 4. 10.
2019, zápis KMS Lhota – Škudly z 10. 10.
2019. Tato rada vydala Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva
města Přelouče panu Martinovi Chybovi, třetímu náhradníkovi listiny „Koalice
občanů Přelouče“ se dnem 8. 10. 2019.
Dne 4. 11. 2019 se konala 27. schůze Rady města Přelouče. Schválil se například návrh změn v jízdním řádu linky
č. 65510 městské autobusové dopravy
v Přelouči platného od 15. 12. 2019, projektová dokumentace na 2. etapu revitalizace sídliště U sokolovny v Přelouči,
pronájem prostor v budově č.p. 1417
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v Přelouči, smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 2255/13 v k. ú. Přelouč, na němž
je umístěn dělící ostrůvek přechodu pro
chodce, mezi Pardubickým krajem a Městem Přelouč. Dále se projednalo a schválilo několik zřízení věcných břemen. Rada
odsouhlasila zahájení zadávacího řízení
na rekonstrukci stropu nad učebnou hudební výchovy v budově základní školy
na Masarykově náměstí č. p. 45 v Přelouči před schválením rozpočtu města
na rok 2020. Na vědomí vazala rada zápis ze schůze KMS Štěpánov ze dne 9. 10.
2019 a informace z jednání Komise sociálně zdravotní ze dne 21. 10. 2019.
Schválil se plán zimní údržby místních
komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2019–2020 jako
opatření města Přelouče v samostatné
působnosti. Na této radě se také projednal rozpis pokut uložených Městskou
policií na období 1. 1. do 9. 10. 20119
a vyjádřila nespokojenost s výkonem represivní činnosti Městské policie Přelouč.

Zastupitelstvo města
Dne 22. 10. 2019 se konalo VI. Zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
V úvodu zastupitelstva složil slib Martin
Chyba, nový člen zastupitelstva. Dále
byl zastupitelům odprezentován zástupcem společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. návrh technického
opatření na odlehčovacích komorách

k zamezení vtoku splašků do VT Švarcava včetně jeho ﬁnanční náročnosti. Starostka města předneska zprávu o činnosti Rady města Přelouče v období mezi
V. a VI. Zasedáním zastupitelstva města, zastupitelé vzali na vědomí návrhy
a stanoviska výborů majetkového ze dne
10. 10. 2019 a finančního ze dne 9. 10.
2019, dále také návrhy a stanoviska OV
Lohenice ze dne 29. 9. 2019, OV Mělice
ze dne 28. 9. 2019 a OV Klenovka ze dne
13. 9. 2019. Jednohlasně zastupitelé na
tomto zasedání odsouhlasili zařazení
projektu „Městská knihovna Přelouč“
do seznamu projektů ITI Hradecko-pardubické aglomerace pro období 2021–
2027, a zároveň schválili zařazení výdaje 200 000 Kč v rámci rozpočtového
opatření č. 5 rozpočtu města pro rok
2019 na pořízení 4 architektonických
studií nové budovy Městské knihovny
Přelouč. Schválilo se také rozpočtové
opatření č. 5 rozpočtu města, majetkové převody, projekt „Regenerace Sídliště
U Sokolovny, Přelouč a s ním spojené
doﬁnancování tohoto projektu dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů
a plné výši nákladů neuznatelných. Zastupitelé také schválili dokument „Program rozvoje obce – Město Přelouč“ na
období 2019–2025.
Veškerá usnesení z rad a zastupitelstva
naleznete na stránkách města.
MG

pravním hřišti prohání na nových odrážedlech
a ve šlapacích kárách.
Odbor správy majetku,
Ing. Lada Kubínová

ROZŠÍŘENÍ ZPŮSOBU SBĚRU PAPÍROVÉHO ODPADU
OD RODINNÝCH DOMŮ V PŘELOUČI
A DALŠÍ ZMĚNY V SYSTÉMU SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2020
S ohledem na připravovaný nový zákon o odpadech, který počítá se zvyšováním poplatku za
uložení odpadu na skládce, je třeba přijmout a realizovat taková opatření, která sníží jeho množství
(za jehož skládkování město platí), čehož lze dosáhnout vytříděním co největšího množství využitelného odpadu: bioodpadu, papíru, plastu, skla,
tetrapaku, kovu, textilu a použitého elektrozařízení (za což město naopak ﬁnanční odměnu dostává). V návaznosti na tuto skutečnost je třeba

neustále zkvalitňovat nakládání s odpady i v našem městě. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo města Přelouče na svém zasedání schválilo navýšení
frekvence svozu žlutých popelnic od rodinných
domů z 1 x 4 týdny na 1 x 2 týdny. Další rozšíření se týká svozu bioodpadu pomocí hnědých
popelnic, kdy tento bude probíhat i v zimním
období, tedy od prosince do března, a to s frekvencí 1 x 4 týdny. Zároveň bude možné na víko
hnědé popelnice před svozem umístit plastovou lahev s použitým jedlým olejem. V roce 2020
bude systém svozu komunálního odpadu dále rozšířen o třídění papíru formou svozu modrých
nádob od rodinných domů, a to s frekvencí
svozu 1 x 4 týdny. K dispozici budou modré nádoby o objemu 120 l. Modrou nádobu k rodinným domům je možné si vyzvednout již od prosince v areálu Technických služeb města Přelouče,
a to v pondělí až pátek od 8 do 11 hodin a v pon-

dělí a středu navíc v době od 13 do 16 hodin. V případě zájmu o tuto modrou nádobu, stejně tak
i o žlutou nebo hnědou, doporučujeme před
vyzvednutím ověřit si telefonicky na telefonu
466 672 527 nebo 466 608 930 jejich dostupnost.
Stávající sběrná síť kontejnerů na tříděný odpad bude zachována; rozšířením svozu tříděného
odpadu od rodinných domů by tak nemělo docházet k přeplňování kontejnerů a zároveň tento způsob povede ke zvýšení komfortu třídění
a mělo by vést ke zvýšení množství tříděného využitelného odpadu a ke snížení směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku. O konkrétních termínech svozu tříděného odpadu
od rodinných domů v roce 2020 budou občané
včas informováni a zároveň bude svozovou společností vypracován kalendář svozů, kde budou
vyznačeny termíny svozů jednotlivých komodit; tento kalendář bude občanům k dispozici.
Doufáme, že využijete modrých popelnic se
stejným zájmem jako v případě zavedení hnědých
a žlutých popelnic a že i modré nádoby a další zavedené změny v systému nakládání s komunálním
odpadem se stanou samozřejmou součástí systému nakládání s komunálním odpadem v našem
městě.
Odbor životního prostředí,
Ing. Helena Klápová

Rekonstrukce chodníků
a veřejného osvětlení
v ulici Kladenská
V příštím roce plánuje Město Přelouč investovat finanční prostředky do dokončení rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Kladenské ulici. Stavba naváže na zrekonstruovanou část
ulice v úseku u MŠ Kladenská.
Úprava 1. úseku po levé straně ulice (ve směru od centra) začíná po odbočení z ulice Pardubická před stožárem VO a končí u úpravy ze zámkové dlažby před ulicí Žižkova. Ve 2. úseku mezi
ulicemi Žižkova a Smetanova se upraví chodník
po obou stranách ulice. Ve 3. úseku mezi ulicemi
Smetanova a Sukova se upraví chodník po pravé
straně ulice.
V rámci projektu bude provedena rekonstrukce povrchu včetně konstrukčních vrstev
stávajících chodníků se zesílením konstrukčních
vrstev na vjezdech k přilehlým nemovitostem,
bezbariérové úpravy chodníků (snížené obruby,
varovné pásy, signální pásy, vodící linie), zrekonstruována místa pro přecházení pro zajištění
souvislé bezbariérové pěší trasy a v trase původního veřejného osvětlení bude umístěno nové
osvětlení.
Předpokládaný termín realizace akce je v období červen – prosinec 2020. Město bude na tento projekt žádat o dotaci v rámci 14. výzvy MAS
ŽR – IROP – Bezpečná a dostupná doprava IV,
aktivita bezpečnost dopravy.
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Sběrný dvůr
a svoz odpadu
o Vánocích
V souvislosti s blížícím se koncem roku přinášíme občanům našeho města informaci týkající se provozní doby sběrného dvora a svozu odpadu o vánočních svátcích. Sběrný dvůr bude
ve středu 25. prosince 2019 a ve středu 1. ledna 2020 uzavřený; v ostatní provozní dny bude
otevřený v normální otevírací době. Svoz popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad spadající na dny úterý 24.12.2019, středu
25. 12. 2019 a čtvrtek 26. 12. 2019 bude probíhat pouze v dopoledních hodinách. Ve středu 1. ledna 2020 nebude tento svoz prováděn;
uskuteční se mimořádně v sobotu 4. ledna
2020. Děkujeme občanům za pochopení.

Informační cedule v parku vydržela pouze měsíc
Dne 17. 10. 2019 jsme Vás informovali
o instalaci nové informační cedule ve vztahu k budované síti budek pro ptáky a netopýry v našem městě. Bohužel tato cedule vydržela v parku za Občanskou záložnou
pouhý měsíc! „Tímto tedy děkujeme neznámému hrdinovi a doufáme, že je na svůj
výkon dostatečně pyšný.“
Odbor životního prostředí
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MHD Přelouč posílí pro ještě více cestujících
Provoz MHD Přelouč byl zahájen v prosinci 2009 a městská doprava je tak v provozu již desátým rokem.
Základem MHD je od počátku celodenní obousměrný hodinový
takt spojů po trase Lipiny – Pražská – Kladenská ZŠ a MŠ – náměstí
17. listopadu – poliklinika– žel. stanice. Odtud spoje podle potřeby
pokračují do průmyslové zóny, na autobusové nádraží nebo směr Lohenice a Mělice či Štěpánov.
Především ráno, kdy je zájem nejvyšší, je základní hodinový takt
městské dopravy zahuštěn doplňkovou okružní trasou, po níž autobus
ze železniční stanice po obvyklé trase přes sídliště dojede na zastávku
Pardubická-CENTRUM, ale dále namísto do Lipin odbočí přes Masarykovo a Pernštýnské nám. směr žel. st. Toto vedení nabízí na jednom
okruhu možnosti různých přeprav – například z nádraží na sídliště nebo až na náměstí, či třeba ze sídliště přes centrum města na nádraží aj.
MHD Přelouč od počátku přepravuje cestující za nízkou cenu (nejvýše 7 Kč za jízdu s možností předplatních a přestupních jízdenek IREDO). Již od počátku jezdilo v běžný pracovní den MHD přibližně 200 cestujících denně. Postupně jich stále přibývá a nyní jich jezdí už více než
dvojnásobek. V zimě bývá cestujících ještě více, v létě méně. Lehce přes
polovinu z nich tvoří lidé jedoucí na vlak nebo od vlaku a další velkou
skupinou jsou směnující přepravující se do/z průmyslové zóny. Podstatná a postupně rostoucí je ale i jiná doprava po městě nebo do
místních částí.
Aby byla doprava dlouhodobě úspěšná, je třeba ji stále přizpůsobovat měnícím se potřebám i přípojům.
K desetiletému výročí od zahájení provozu dozná jízdní řád následujících změn:

GRAFICKÉ ÚPRAVY
Protože městské spoje jsou na taktové trase do Lipin i okružní trase
přes sídliště a centrum města vedeny na stejné lince, byl výlepový
jízdní řád pro přehlednost graﬁcky rozdělen vodorovnými čarami.
Vizuálně jsou odděleny dva různé městské a dále meziměstské úseky
spojů. Lépe tak například vyniknou již 4 okružní jízdy denně, které
(vždy na dvou na sebe navazujících spojích) jedou po trase železniční st. – Račanská – nám. 17. listopadu – Kladenská-MŠ – Pardubická-CENTRUM a dále přes Masarykovo a Pernštýnské náměstí zpátky
na železniční stanici.
Okružní trasa přes náměstí nabízí vedle možnosti dopravy mezi nádražím a všemi zmíněnými místy i zajímavé spojení ze sídliště 17. listopadu a od MŠ na Masarykovo a Pernštýnské náměstí do centra města nebo i dále na vlak.

v průměru jednomu spoji každých dvacet minut. To je maximum,
kterého se dá jedním autobusem v Přelouči dosáhnout.
Novinky v ranní špičce:
a) Mezi 6:36 a 6:48 (v 6:43 z nám. 17. listopadu) zaveden nový
posilový spoj ze zastávky Kladenská-ZŠ přes Kladenskou-MŠ,
sídliště 17. listopadu a zast. Račanská k nově zavedenému
rychlíku v 6:53 do Pardubic a Brna. Tím v této poloze vzniká
nová rychlejší možnost přepravy na 7 h do Pardubic.
b) Pro další zlepšení spojení ze sídliště dojde k přetrasování spoje
s odjezdem v 6:51 ze žel. st. vedeného v 6:56 přes nám. 17. listopadu a v 7:00 na Pardubickou-CENTRUM, odkud je autobus
dále veden přes Masarykovo a Pernštýnské náměstí k přípojům na železniční stanici.
c) Spojení ze zastávek Lipiny a Jihlavská sice v tomto čase bylo
mírně oslabeno, ale přesto je i v tomto čase zajištěno v cca hodinovém intervalu.
d) Přesměrováním výše zmíněného spoje přes náměstí vznikne
v ranní špičce cca hodinový interval obsluhy Masarykova náměstí (v 6:02, 7:02 a 7:59), kde v tuto dobu začíná řada lidí pracovat. Dále tyto spoje zajistí kvalitní spojení ze sídliště a centra
města k ranním rychlíkům do Prahy a osobním vlakům do Pardubic.
3. MHD nově několikrát denně a sedm dní v týdnu zajistí i možnost spojení na hřbitov.
a) V pracovní dny k tomu poslouží spoje přesměrované kolem
prům. zóny (např. v 7:10 a 15:10 – viz bod 1) i pár spojů do a ze
Štěpánova (u hřbitova v 15:54 a 16:09).
b) O víkendu bude na hřbitov zajištěno odpolední spojení nedělním párem spojů s příjezdem v 14:51 a odjezdem v 15:10
a párem spojů v provozu v sobotu i neděli s příjezdem 15:51
a 16:10. To umožní například jak krátkou návštěvu na zapálení svíčky, tak třeba nedělní hodinovou návštěvu u hrobu.
4. Dále je dobré upozornit, že dojde (např. v ranní špičce) k navázání na nové spěšné vlaky soukromé společnosti LEO Expres
Tenders, které na trase Wroclaw – Králicko – Ústí nad Orlicí –
Pardubice – Praha budou pravidelně zastavovat i v Přelouči.
V těchto vlacích bude platit tarif IREDO (stejně jako v MHD).
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ZMĚNY V PROVOZU
1. Byla omezena nutnost otáčení autobusu poblíž zastávky Přelouč,
Jaselská u spol. KIEKERT. Obrat byl dle řidičů prostorově problematický. Nově je zavedena okružní trasa kolem průmyslové
zóny přes zastávku Pardubická, kde je pro cestující výhodou
i blízkost dalších zaměstnavatelů (SVOS a další) i hřbitova (více
v odstavci 3).
Zaměstnanci mohou využívat především prodloužení ranního
spoje vedeného z Lipin po základní trase s příjezdem v 5:50 na
zast. Pardubická a odpolední odjezd spoje z této zastávky v opačném směru v 15:10 a 16:09.
2. Byla na nové vlaky upravena a zlepšena ranní dopravní špička:
V nejvytíženějším čase mezi 5:01 a 7:05 přijíždí na přeloučskou
železniční stanici ve směru z města celkem 7 spojů, což odpovídá
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Ačkoli žádný jízdní řád se samozřejmě nezavděčí všem (a dvojnásob to platí u MHD zajišťované jedním autobusem, který se nemůže
rozpůlit a být na dvou místech), je skvělé, že městskou dopravu v Přelouči využívá tolik občanů města. Nový jízdní řád umožní i v nejvytíženější ranní dopravní špičce další růst zájmu na nových spojích.
Příjemné cestování přeje
Ing. Pavel Matouš
vedoucí projektu MHD před 10 lety.
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Kultura
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Báseň s tímto názvem od básníka Pavla Šruta
nás letos inspirovala k veselému strašidelnému večírku pro dětské čtenáře. Děti se na společné strašení každý rok nedočkavě těší a nemohli jsme je
tedy zklamat ani letos. Užily si v pátek 1.11. od odpoledne do půlnoci strašidel až až. Krutá panna
Krahulena je svými rozmary a schválnostmi trápila a zkoušela, co vydrží. Slavíkovy ostrovy také nejsou před půlnocí zrovna pohostinné místo. Zvlášť,
když se tam potulují všelijaké mátohy a přízraky.
Ale všichni se z moci kruté panny nakonec vysvobodili a mohli spokojeně odejít domů.

PŘEDNÁŠKA
NAŠE
OVOCNÁ ZAHRÁDKA

MEDVĚDI V KNIHOVNĚ

ČTENÁŘSKÁ
BURZA KNIH 2019
Každý vášnivý čtenář má doma pěknou řádku
knih, které po přečtení odkládá a už se k nim nevrací. Místa je stále méně, a nakonec přijde chvíle,
kdy se rozhodne s těmito knihami rozloučit.
Právě proto pořádáme v Městské knihovně
každý rok v listopadu čtenářskou burzu knih
a časopisů. Stačí odložené knihy donést a nabídnout je za rozumnou cenu jiným milovníkům
četby.
Je pochopitelné, že nikdo z prodávajících stejně neodejde s prázdnou a nese si domů úlovky
od jiných prodejců, ale proč si neudělat radost.
Zima je dlouhá a je třeba mít doma čtenářské
zásoby.
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Pořadatelé zvou všechny zájemce o pořady

pana Jiřího Černého
na poslechový večer, který se bude konat

Doufáme, že si letos mezi knihami každý našel svoje oblíbené čtení a pokud máte v domácích
knihovnách knihy, které jen zabírají místo, zkuste
je příští rok prodat někomu, komu dělají radost.
L. Hývlová

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří z lásky
ke knihovně strašili podél Labe a ani v dešti nás
neopustili. Je hlavně jejich zásluhou, že děti si
uplakaného počasí vlastně ani nevšimly.
L. Hývlová

POZVÁNKA
Čekají nás Vánoce, a tak v prosinci půjdeme
spolu s dětmi z Mykulína do Domova u fontány
zazpívat klientům koledy a pomoci s vytvořením
ozdob a zdobením stromečku.
L. Hývlová

KRUTÁ PANNA
KRAHULENA

prosinec 2019

Přeloučský ROŠT

Kultura

Znáte pohádku o Máše a třech medvědech?
Pokud ne, škoda, že jste nebyli v listopadu v knihovně. Děti, které se tu společně s maminkami
setkávají v rámci projektu S knížkou do života si
s medvědy i Mášenkou pěkně užily. Tento mezinárodní projekt se zaměřuje na spolupráci s rodiči
a nejmenšími dětmi. Jeho cílem je podpora komunikačních dovedností a čtenářství u dětí, protože
předčtenářské i čtenářské dovednosti mají velký
význam pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost.
S knížkou o holčičce Máše jsme se s dětmi
v prošli lesem a našli chaloupku, ve které bydlí
medvědí rodinka. V domečku neposeda Máša
snědla medvědům oběd a malému medvídkovi
nejen, že odřela židličku, ale i zalehla postýlku.
Dětem jsme příběh částečně představili pomocí
plyšových hraček a částečně přečetli. Některé
kousky jsme si i společně zahráli.
Na závěr se maminky s dětmi podívaly i na
burzu knih a zásobily si domácí knihovny dalšími knížkami.

Klenovka se ve čtvrtek 24.10. stala cílem mnoha zahrádkářů a pěstitelů ovoce. Za velkého
zájmu veřejnosti se v místním kulturním zařízení
konala přednáška pana Ladislava Kubelky s názvem Naše ovocná zahrádka.
Akce se konala za spolupráce Místní knihovny Klenovka, Osadního výboru Klenovka a Klubu dr. Milady Horákové.
Přednáška i následná diskuse s odborníkem
byly velmi zajímavé a pro mnohé posluchače jistě
přínosné. Vždyť ovocné stromy máme na zahradách skoro všichni.
My v městské knihovně jsme rádi pomohli
s organizací přednášky a děkujeme především
panu Zdeňku Jechovi, dobrovolnému knihovníkovi z Klenovky, který byl u zrodu tohoto nápadu.
L. Hývlová

ve středu 4. prosince 2019
v Galerii – Vinotéce U Kotýnků.

BRUCE
SPRINGSTEEN
Americký zpěvák, autor a hudebník
oslavil letos v září 70 narozeniny.
Od roku 1973 dodnes vydal přes 20 velkých desek
a proslulý je zejména svými dlouhými koncerty,
plnými energie a radosti z muziky.

Všem našim návštěvníkům
a fanouškům pana Jiřího Černého
přejeme příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví v roce 2020!
Předprodej vstupenek
od úterý 19. listopadu 2019 U Kotýnků.
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Kultura

Jít, jíst a spát
Těmito slovy popsala cestu poutníka svatojakubské cesty do španělského Santiago de Compostela paní Olga Jankovcová, rodačka z Přelouče
a zároveň předsedkyně spolku ULTREIA (název
pochází z latinského pozdravu poutníků „dál jen
dál“), který má na starosti průchozí trasy svatojakubské poutní cesty přes Českou republiku.
V loňském roce se stalo součástí východočeské
trasy i naše město.

a poutníkem, o tom všem velice poutavě a procítěně mluvila Olga Jankovcová při své přednášce.
„Pomůžu si nejprve citací z jedné publikace:
poutnictví je jedna z nejmagičtějších způsobů
cestování. Pouť je závažná a náročná cesta, při
níž se poutník přesouvá na určitě místo, při níž
žádá a přijímá cosi, co je pro něj důležité. Účelem
této cesty je fyzická a duchovní cesta, obroda,
ozdravení, oživení, omlazení, načerpání nových

země“. Pro mě je ale asi cílem cesta jako taková, která je jen o mě, o čase, který je jen můj
a nejmilejší mi je tzv. bezčasí. Jediné, co musíte,
je jít, jíst a spát, zbytek je na vás.“

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
Divadelní pohádka
VÁNOČNÍ POHÁDKA
Účinkuje Divadýlko MRAK Havlíčkův Brod

8. prosince 2019 v 10.00 hod.
Kino Přelouč
Vstupné 70 Kč

Přírodopisná přednáška
NEJEN O VÁŽKÁCH NA PŘELOUČSKU
Přednáší: Mgr. Jiří Rejl
Ve čtvrtek 7. listopadu se na ve Vinotéce U Kotýnků konala velice zajímavá přednáška Olgy Jankovcové, kterou připravila Charita Přelouč a byla
o poutnictví. Mezi poutníky naleznete nejvíce seniorů a také mladých studentů. Velkou skupinu
také tvoří lidé s vážnými zdravotními problémy
nebo těžkými životními situacemi. Poutnictví je
velmi časově náročné, a ne každý se může na
poutní cestování vydat. Zájem o svatojakubskou
pouť velice stoupá. V roce 1993 byla svatojakubská cesta zapsána na seznam světového dědictví
UNESCO. Možná i to způsobilo ty obrovské davy
lidí, které míří do Santiago de Compostela. Dle
slov Olgy Jankovcové ale v dnešní době poutnictví hlavně 100 km před Santiagem, to o poutnictví
skutečně není, i sem se bohužel dostává stále více
civilizace, komerce, a to je velká škoda. Co to vlastně poutnictví je a jaký je rozdíl mezi turistou

sil. Věřící člověk má jasno, proč chce pouť absolvovat, ti ostatní si důvod, proč jít, musí najít,
a hlavně od začátku chtít jít a poznávat, tak to
bylo i u mne. Začala jsem ve svých 57 letech, šla
jsem po etapách, vždy 7 let. Kde jsem skončila, tam jsem další rok pokračovala. Nyní je mi
74 let a stále se na cestu vydávám. Poutnictví
je o srdci, o duši, o energii, kterou na cestě vydáte, ale zároveň mnoho dostanete a mě to naučilo také hodně pokory. A ještě je to o potkávání se s mnoha empatickými lidmi, jejich úžasnými životními příběhy, někdy veselými, někdy
bohužel i smutnými. Cílem pouti je Santiago
de Compostelo, můžete si ale také cestu ještě
prodloužit a dojít na „konec světa“. Je to mys
na západním pobřeží Galicie u Atlantického
oceánu, který leží asi 3 km za městečkem Finistere, což v překladu znamená právě „konec

10. prosince 2019 v 18.00 hod.
Pokud se člověk dostane do stavu, a nyní v době přicházejících vánočních příprav je to bohužel
velmi pravděpodobné, že toho všeho je moc, bojuje s nedostatkem času, přichází stres, nezdary,
je možná dobré si uvědomit, že se v životě dá také jen jít, jíst a spát.
Při jedné ze svých posledních cest se Olga Jankovcová přímo na „konci světa“ potkala s přeloučákem, synem své spolužačky ze základní školy
a kamarádky z dětství, i o tom je třeba poutnictví.
Hodně štěstí při všech cestách, které podniknete, ať už míříte kamkoliv a z jakýchkoliv důvodů a přeji všem vánoční pohodu, zdraví, štěstí
a spokojenost v novém roce.
Marcela Gryčová
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Přednáškový sál KICMP Masarykovo náměstí
Vstupné 40 Kč

Závěrečný ples absolventů tanečních kurzů
VĚNEČEK
14. prosince 2019 v 18.00 hod.
Sokolovna Přelouč
PRODEJ VSTUPENEK NA VĚNEČEK
Pro absolventy kurzu – v týdnu od 2. 12. 2019
Pro veřejnost – v týdnu od 9. 12. 2019

PŘIIPRAVUJEME PRO VÁS V ROCE 2020
18. 1.
23. 1.
5. 2.
8. 2.
13. 2.
22. 2.
26. 2.
5. 3.
11. 3.
19. 3.
1. 4.
7. 4.

HASIČSKÝ PLES
ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA
TRAVESTI SHOW – Tančírna
3. PLES MĚSTA PŘELOUČE
PARFÉM V PODEZŘENÍ
– Divadelní spolek Klicpera Chlumec n. C.
MASOPUST
BABOUCI – koncert dechové hudby
MICHAL PAVLÍČEK TRIO – koncert
KOMORNÍ FILAHRMONIE PARDUBICE
– koncert
VÁLKA ROSEOVÝCH – Malé divadlo Kolín
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
– divadelní komedie Agentura Harlekýn Praha
ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR
– koncert

prosinec 2019

Přeloučský ROŠT

Kultura

Novoroční koncert
PŘELOUČSKÉ DECHOVKY
VLADIMÍRA KOSINY
8. ledna 2020 v 19.00 hod.
Kino Přelouč
Vstupné 100 Kč

+±YbĉċÍÇbb
ÇàbO|ÊFĉ8Ê
8¼±8Yĉ



2º ù
7(2º
(ā 
ùÏ+ -
7º Ö À½¡±´ObÀÎ
Çg|Y
Fĉb±´¼ÇbÍ8à¼ċ

12/19

8

12/19

9

Společenská rubrika

Přeloučský ROŠT

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Naše další nové občánky jsme přivítali v zasedací místnosti Městského úřadu ve dnech 5., 12. a 19. listopadu 2019.
Všem novým občánkům velice gratulujeme a přejeme do života hodně zdraví a štěstí.

PŘ ELO U Č ÁCI
Vlasta Staňková
Libor Pěkný
Jarmila Pokorná
Olga Vodáková
Jana Davidová
Libuše Neubauerová
Marie Patrasová
Emil Faltys
Růžena Doležalová
Milena Bulisová
Vlasta Machová
Zdenka Rambousková
Eva Veselá

Jubilanti říjen
Vlasta Horáková
Jiří Hubáček
Marie Křinková
Jarmila Macháčková
Ladislav Černý
Emilie Opatrná

94 let
93 let
92 let
86 let
85 let
80 let

Stříbrná svatba
Helena a Jiří Danielkovi
Liliana Němečková

Matěj Truhlář

Karolína Šafaříková

29. 10.

Alice Knížková

89 let
88 let
88 let
87 let
87 let
87 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let

prosinec 2019

Společenská rubrika

Jubilanti listopad
Marie Grufová
Marie Šoltová

Zlatá svatba

95 let
92 let

Jana a Josef Zemanovi

15. 11.

Dne 7. 11. 2019 oslavili
manželé Květoslava a Lubomír ČÍŽKOVI z Přelouče diamantovou svatbu.
Adam Moník

Laura Sedmáková

Václav Beránek

Matěj Hořeňovský

Tereza Klímová

Isabella Pálová

Tina Pešoutová

60 let společného života je velice výjimečná věc.
Manželům Čížkovým gratulujeme a přejeme především pevné zdraví, hodně lásky,
štěstí a mnoho sil do dalších let.
Město Přelouč a SPOZ.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 3. 12. 2019 uplyne 10 let
co nás navždy opustil náš milovaný syn,
bratr, strýc

Dne 22. 12. 2019 to bude 5 let
co nás navždy opustil

pan Martin HORÁK
ve věku nedožitých 39 let.

pan Zdeněk ŠVEC
– teslák, turista, zahrádkář, cvičitel jógy,
adventista a dobrý člověk.

Vzpomínají otec
a sestry Iveta a Edita s rodinami.

Vzpomíná
rodina Švecova a Minaříkova.

Poděkování
Dovolujeme si poděkovat všem, kteří vyjádřili svůj smutek, nad úmrtím naší drahé

PharmDr. Blanky VÁCOVÉ ONDRÁČKOVÉ,
která nás navždy opustila ve věku 54 let.
V úctě zarmoucená rodina Ondráčkova.
Filip Marek
12/19
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Jasmína Krempatská
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Přeloučské školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
U školy snad strašilo?
Kdo šel před podzimními prázdninami kolem školy po setmění, trochu
se vyděsil. Ze školní zahrady se ozývalo strašidelné kvílení, úpění, skučení
a houkání, mihotavá světýlka v trávě
a nenápadný pohyb podivných bytostí napovídaly, že čarodějka se svou družinou opět zavítala do Přelouče. Strašidla prověřila odvahu dětí a každého
pak odměnila lízátkem a diplomem.
Bylo to příjemné naladění na dny volna. Děkujeme všem organizátorům za
pěknou akci a těšíme se za rok na strašení u školy.

(každý 400 kg), B. Teichmanová ze 4. A (322 kg), A. Forst z 6. B
(322 kg), A. Vernerová z 2. C (300 kg) a K. Jáchym z 5. B (300 kg).

OČMU – projekt II. stupně
Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, který se
uskutečnil 25. 10., měl za cíl připravit žáky na situace, kdy může jít
i o život. Jsou to dopravní nehody, požáry, živelné pohromy, únik
chemických látek do ovzduší nebo přežití v přírodě. Přestože si přejeme, aby nikdo nemusel nabyté znalosti skutečně použít, přípravu
projektu nepodceňujeme. Kromě pedagogů se na jeho realizaci podíleli členové HZS Pardubického kraje a PS Přelouč, Autoškola
Peml, DDM Přelouč a Český červený kříž Pardubice. Patří jim velký
dík za odbornou pomoc.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
Med v ŠD
V měsící říjnu proběhla v naší školní družině
beseda o medu, kterou připravila paní Jarolímová. Dětem se beseda velice líbila a paní Jarolímovou pojmenovaly „babička medařka“. Moc
děkujeme.
K. Nečasová, ŠD

HUDBA (NE)POVOLENA,
ANEB EXPORT, IMPORT R’N’R’

Další akce v listopadu
 projekty: Halloween a Svátek zesnulých (2. C), Svět pohádek (2. roč.)
 exkurze: Peklo Čertovina (1. C, 2. C), Pardubický zámek (4. roč.),
Ekocentrum Paleta Pardubice (5. roč.), městská knihovna (3. roč.)
 akce zaměřené na volbu povolání (žáci 9. roč. v Elmetu a IPS
Přelouč)
 preventivní programy: Školní zahrádka (1. A), Semiramis
(7. roč.), Hrou proti AIDS (9. roč.), besedy s městskou policií
(všechny roč.)
 kulturně vzdělávací akce: O čtyřhlavém drakovi (1.–3. roč.),
Půlnoční gang (4. roč.), generální zkouška České filharmonie
v Rudolfinu (zájemci z II. stupně), zeměpisný pořad Kolumbie
z cyklu Planeta Země 3000 (II. stupeň)
 sportovní akce: okrskové kolo ve ﬂorbalu (II. st.), plavecký výcvik (2. a 3. roč.)

Sběr starého papíru
Koncem října probíhal tradiční sběr starého papíru. Velký dík
patří především rodičům a prarodičům, kteří sběr přivezli, a také
žákům 8. a 9. tříd, kteří ho odebírali a naplnili dva velké kontejnery.
Škoda, že letos výkupní ceny velmi poklesly, a tak do pokladny přibylo jen 24 670 Kč za 24 670 kg papíru. Peníze budou využity ve prospěch žáků.
Nejlepšími sběrači byli: A. Židek z 5. A (896 kg), A. Divišová z 3. C
(415 kg), M. Zahradník ze 7. A (410 kg), D. a S. Miartušovi z 6. A
12/19
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Čtenářům Roštu
děkujeme za přízeň
a přejeme všem
spokojené Vánoce
a mnoho štěstí
a zdraví v roce 2020.

V pondělí 21. října žáci 9. tříd společně navštívili Muzeum hudby v Praze. Protože je zde čekala
lektorovaná dílna, rozdělili se na 2 menší skupiny, aby se v aktivitách všichni vystřídali. První
částí byla návštěva stálé expozice – výstava hudebních nástrojů (současných, historických i netradičních). Žáci si prohlédli předchůdce především dnešních tradičních akustických nástrojů.
Viděli jejich vývojové řady, překrásně zdobené
kusy, nebo netradiční nástroje (čtvrttónový klavír, dechový duetton…). Ke každé skupině nástrojů si mohli ve sluchátkách vyslechnout ukáz-

Revue z kufru

ky jednotlivých hudebních nástrojů. Nejvíce
radosti však přinesla možnost „sám si zahrát“ –
buď na „hudební schody“ – každý schod je jednou klávesou klavíru, nebo na hrací model varhan s měchy, nebo na harfu…
Hlavní částí naší exkurze však byl interaktivní pořad „Hudba (ne)povolena“. Zde měli žáci
pod vedením lektorky vyplňovat pracovní listy,
ve kterých měli spojovat své znalosti s informacemi z vystavené expozice o historickém a hudebním vývoji v naší republice v období 60.–80. let
20. století. Seznámili se s rozdíly světové a naší
hudby té doby, s možnostmi tajného šíření světové hudby u nás – tajné bazary, nahrávání, kopírování, technika doby, české hudební osobnosti doby,… Zajímavostí pro mnohé bylo i vidět
naši Přelouč na mapě nejvýznamnějších center
černých bazarů s deskami světové hudby (Praha,
Brno, Pardubice, Přelouč).
Mgr. V. Pokorná

Děti ze ZŠ Masarykovo náměstí v Přelouči zažily 23. října kouzelné dopoledne. Do školy totiž přijela z Prahy se svým loutkovým divadlem
Narcis pravnučka slavného loutkoherce Matěje
Kopeckého a spolu se svým kolegou Josefem
Veselským předvedli dětem mnoho krásných
loutek. Představení nevyprávělo žádnou souvislou pohádku, šlo o hudebně naučnou revue,
ve které se děti seznámily s loutkami a s tím, co
loutky dovedou (např. hrály na různé hudební
nástroje, zpívaly, cvičily a dělaly různé veselé
kousky). Loutky chodily i mezi děti, takže malí
diváci měli možnost si loutky „osahat“. Před koncem programu se některé děti zapojily do představení a samy si vyzkoušely, jak se loutky ovládají.
Dětem se vystoupení velice líbilo a odměnily
loutkoherce nadšeným potleskem.
Mgr. D. Paráková

Po stopách historie

Návštěva ŠD v Jakub klubu

V říjnu dostali žáci 2. stupně možnost seznámit se s hudbou, kterou běžně neposlouchají.
Komponovaný pořad členů Komorní ﬁlharmonie Pardubice chtěl všem přiblížit historické události naší země prostřednictvím významných
skladeb. Doprovodný komentář doplňovala videoprojekce.
Netypickým způsobem byli žáci poučeni
o historii našeho národa.
Mgr. J. Müllerová

Dne 9. října jsme byli pozváni do Jakub klubu. Prohlíželi jsme si zde nově opravené prostory. Po skupinkách jsme se všichni vystřídali
v jednotlivých klubovnách. Zde jsme se postupně dozvídali, k jakému účelu která klubovna slouží. Měli jsme možnost si vše vyzkoušet,
prozkoumat a pohrát si. Návštěvu jsme zakončili v tělocvičně, kde jsme soutěžili při sportovních hrách.
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Kolumbie
Po dvanácté nás autor Adam Lelek se svými
kolegy provedl, v rámci projektu Planeta Země 3000, cizokrajnou zemí. Kolumbie je nechvalně známá drogovými kartely a partyzánskými
skupinami, situace se však změnila po podepsání příměří mezi vládou a partyzány v roce 2016.
V Kolumbii se střetla indiánská tradice se
zvyky dobyvatelů (Španělé a Portugalci) a přivezenými otroky z Afriky. Z téměř 50 milionů
obyvatel jsou dnes indiáni v menšině, tvoří
1–2 % populace.
Tato hornatá země, kde Andy dosahují téměř 6000 m, má rozmanitý ekosystém – vysokohorský tropický pás, kde vlhkost dosahuje 85 %,
suchý tropický pás, tropický mlžný prales a savany, kde stále žijí honáci dobytka. Zemědělství
využívá přírodní podmínky k pěstování kávovníku, Kolumbie je v produkci na 3. místě na světě.
V říši zvířat dominují kladivouni, říční delfíni, mnoho druhů plazů, kondoři andští, opice
a skvělí letci kolibříci.
Kolumbijci jsou usměvaví a veselí lidé, dokáží
se radovat na ulicích při tanci salsy, hudebních
vystoupeních a vesele vypadají i jejich domy vyzdobené velkoformátovými graﬃti.
Děkujeme autorům za nevšední putování.
Mgr. M. Nápravníková

Děkujeme za pozvání, moc se nám tu líbilo
a těšíme se na další setkání.

Klidné vánoční svátky
a hodně zdraví,
štěstí a pohody
do nového roku!
12/19
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Výsledky soutěže Hledáme mladého graﬁka Pardubického kraje
Dne 12. 11. 2019 proběhlo na naší škole
vyhlášení výsledků prvního kola soutěže
„Hledáme mladého grafika Pardubického
kraje“. Záštitu nad soutěží převzal Ing. Bohumil Bernášek, člen Rady Pardubického kraje
zodpovědný za školství. Vyhlášení výsledků
soutěže se zúčastnili pracovníci odboru školství Pardubického kraje, starostka města Přelouče, místostarosta města Přelouče, zástupci
sociálních partnerů a ﬁrem, kteří věnovali do
soutěže hodnotné ceny, např. LABEL design, a.s., KRPA FORM a.s., KIEKERT-CS, s.r.o.,

Tiskárna ARA s.r.o., CEDUS Solutions s.r.o.,
OTK Group a.s.,…
Téma prvního ročníku soutěže bylo „Život
v síti“. Přihlásilo se celkem 120 žáků a práci
na zadané téma odevzdalo 72 žáků z 18 základních škol, z nichž odborná porota složená z vyučujících Gymnázia a Střední odborné
školy Přelouč vybrala 20 nejlepších graﬁckých
prací. Všech 20 soutěžících obdrželo drobné
ceny (trička s logem soutěže, batůžky, propagační materiály…), nejlepších 5 z nich
obdrželo hodnotné ceny, které předali ti,

kdo je do soutěže věnovali. Vítězkou se stala
Zuzana Krejčí (Základní škola Jiráskova, Vysoké Mýto).

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Sametový koncert
Naše škola se připojila k oslavám třicátého výročí listopadové revoluce v roce 1989 slavnostním Sametovým koncertem, na kterém se
společně představily všechny obory studia. Žákům literárně-dramatického oddělení patřila první polovina večera, ve které odehráli hru
Pojď blíž a uvidíš autora D. Walliamse. Ve druhé části koncertu účinkovali společně žáci hudebního a tanečního oboru. Trochu netradičně

Učitelský koncert
Zuzana Krejčí

Jak si mohou žáci „vychutnat“ svého pedagoga? Přijít na učitelský
koncert a na vlastní oči tak vidět, jak má učitel trému, potí se a na poslední chvíli nacvičuje svůj part. Takovou šanci měli ve čtvrtek 24. října
žáci i další posluchači na tradičním Učitelském koncertu, který se odehrál ve čtvrtek 24. října v salonku restaurace Na Staré Poště. Na improvizovaném pódiu učitelé a jejich hosté vytvářeli uskupení s různorodým
složením a velmi rozmanitým výběrem skladeb, během chvilky se program přesunul od Antonia Vivaldiho k Philu Collinsovi. Děkujeme všem
divákům za účast, užili jsme si to a těšíme se na příště.
Petra Lojínová

Mažoretky zazářily
na soutěži
v Hranicích na Moravě
V sobotu 9. 11. 2019 se naše mažoretky vedené Jarmilou Pavlíčkovou
zúčastnily celostátní přehlídky mažoretkových skupin v Hranicích na
Moravě. Duo Andrea Šedivá a Kristýna Kubová získaly od odborné i laické poroty hned 4 zlaté medaile! Pozadu nezůstalo ani duo Magdaléna
Šedivá a Nela Pejřilová, které si v mladší kategorii přivezlo 4 stříbra! V jedné z nejvíce obsazených kategorií si na
závěr odvezly mladší juniorky (Magdaléna Šedivá, Tereza Matoušková,
Viktorie Matoušová a Magdalena Listoňová) skvělé čtvrté místo. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Vedení školy

Tři žáci naší školy
budou hrát s Českou ﬁlharmonií
Česká ﬁlharmonie ve spolupráci s Asociací základních uměleckých
škol letos pořádá již posedmé projekt společného orchestru žáků ZUŠ
a hráčů České ﬁlharmonie. Do tohoto orchestru jsou každý rok vybíráni
nejlepší mladí muzikanti z vybraných čtyř krajů, kteří na základě úspěchů
v celostátních kolech soutěží jsou osloveni ke spolupráci. Jelikož se na12/19

14

jsme se dramaturgií koncertu pokusili přiblížit tehdejší dobu, na pódiu
tak zazněly například písně Karla Kryla a Pražského výběru, nemohla
chybět ani Modlitba pro Martu. Zvláštností tohoto koncertu bylo
i propojení generací, ve většině čísel žáci vystupovali společně se
svými učiteli. Celým večerem provázela skvělá dvojice J. Baboráková
a M. Karlík. Děkujeme všem účinkujícím za působivá vystoupení a divákům za neuvěřitelnou a neopakovatelnou atmosféru v sále.
Petra Lojínová
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šim žákům v poslední době nadmíru dařilo, byli do projektu vybráni hned
tři. Na trubku si s ﬁlharmonií zahraje Iva Jindřišková, na trombon Vojtěch
Ouřecký (oba ze třídy Michala Chmelaře) a na lesní roh Kamila Kautská
(ze třídy Radky Chmelařové). Celý projekt začal v neděli 10. 11. společným setkáním žáků ZUŠ s ﬁlharmoniky a dirigentem projektu Petrem
Altrichtrem a vyvrcholí koncerty 21. 6. 2020 v Rudolﬁnu a 22. 6. 2020 na
festivalu Smetanova Litomyšl. Věříme, že kromě skvělé reprezentace naší
školy to bude pro všechny zúčastněné žáky obrovská zkušenost a zážitek.
Michal Chmelař

Žákyně naší školy
první trumpetistkou orchestru Evropské unie
Žákyně naší ZUŠ, trumpetistka Iva Jindřišková (ze třídy Michala Chmelaře), byla vybrána Lucemburskou konzervatoří do prestižního projektu
European Union Youth Wind Orchestra. Setkání vynikajících mladých
hudebníků z celé Evropy se uskutečnilo od 1. 11. do 12. 11. v Lucemburku na konzervatoři. Iva byla do orchestru vybrána jako jediný zástupce České republiky. Orchestr
týden na cvičo val velmi náročný repertoár pod
ve de ním svě toznámého holandského dirigenta
Jana Cobera, který následně hrál
na koncertech ve
Francii, Lu cem bursku a Německu. O tom, že Iva
nebyla do orchestru vybrána jen
náhodou svědčí
i to, že na rozehrávkovém konIva Jindřišková čtvrtá zprava
kurzu byla posazena na první trubku. Ivě moc gratulujeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci školy a města Přelouč.
Vedení školy
12/19
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Inzerce

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ
Pravidelná činnost

Podzimní prázdniny

Klub Klubíčko

První den podzimních prázdnin jsme strávili
ve Vodním světě Kolín, druhý den jsme navštívili
Kuželnu Přelouč. Děti si pod vedením přeloučského barda tohoto sportu pana Miroslava Skaly
zasoutěžily o sladké ceny. Kroužek kuželek se
schází každou středu od 15.00 hod. a je otevřený
pro případné zájemce po celý školní rok.

Tento tradiční zájmový klub nabízíme pro
děti od dvou let. Děti přichází s doprovodem
maminek, tatínků popř. prarodičů a pod vedením lektorky Blanky Leksové podnikají první nesmělé krůčky ve vzájemné spolupráci. Společně
zpívají písničky, učí se jednoduché říkánky a básničky, malují a hrají pohybové hry. Tento školní
rok probíhá Klubíčko ve třech skupinách v úterý, středu a pátek vždy od 9.00 do 11.00 v budově DDM.
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Akce pro děti a mládež

hry, pohybu za stolem a hlavně postřehu. Pokročilí hráči mají tréninky ve stejný den od
17.00 hod.

Atletika pro nejmenší
Sportovní kroužek zaměřený na výuku atletických dovedností probíhá v tělocvičně Gymnázia a SOŠ každou středu od 16.00 hod. Zájmový kroužek je určen pro předškoláky od pěti let
věku dítěte. Pro školáky nabízíme Atletiku hrou
ve stejný den od 17 hod. Do obou kroužků se lze
přihlásit i během celého školního roku. Lektorkami jsou Tereza Pavlová a Eliška Křemenáková.

Stolní tenis – začátečníci
Velice nás potěšil zvýšený zájem o tento
krásný sálový sport v tomto školním roce. Sportovní kroužek pod vedením Radima Krejčíka
a Pavla Hrdého se schází každou středu v herně stolního tenisu v Sokolovně Přelouč od
16.00 hod. Mladí sportovci se učí základům

Na hlavní prázdniny v roce 2020 připravujeme tyto pobytové tábory:
LT Mořeplavci 12. 7. – 25. 7. 2020
Krkonoše I.
3. 7. – 9. 7. 2020
Krkonoše II.
9. 7. – 15. 7. 2020
Termíny a počet příměstských táborů upřesníme v lednu 2020. Přihlášky na tábory budeme
přijímat od 3. 2. 2020.

Připravujeme
Koncert skupiny Vodfrk na sobotu 7. 12. 2019
od 18.00 hod. ve Vinotéce a galerii U Kotýnků
v Přelouči. Rezervace vstupenek nutná.

Halloween na Štěpánově

Mateřská škola Přelouč Za Fontánou

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví většinou v anglicky
mluvících zemích 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Název vznikl zkrácením anglického
„All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, dále čarodějky, duchové, černé
kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy, výři atd. Typickými barvami jsou
černá a oranžová. V Česku nejde o tradiční svátek, ale spousta domácností
tento svátek slaví. Mezi dětmi získává stále větší oblibu. Některé městečka
či vesnice pro děti připravují v rámci Halloweenu program. Letos tomu bylo tak i na Štěpánově. Poslední říjnovou sobotu, 26. 10. 2019 dorazilo na oslavu mnoho dětí, nechyběly rozsvícené dýně, kostýmy, a hlavně dobrá nálada. Halloween se na Štěpánově skutečně vydařil.
LT, MG (fotograﬁe + text)

Dýňové tvoření ve školce
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Termíny letních táborů

Ve druhé polovině října proběhlo v naší mateřské škole tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi. Ústředním námětem pro podzimní výtvarnou
dílničku se staly dýně. Během dne napekly děti spolu s paní učitelkami občerstvení, jedna třída přichystala dýňové řezy, další halloweenské perníčky.
Děti s rodiči pojali odpolední dýňové vyrábění po svém, tudíž nebyla nouze
o velmi originální kusy dýní i jejich výtvarné zpracování. Rodiče s dětmi dýně tradičně vyřezávali a dlabali, ale využívali i široké palety akrylových barev
či různých přírodních přízdob a mašlí k ozvláštnění svých výrobků. Hotové
dýně pak umístili před budovu mateřské školy, kde slouží nejen k výzdobě zahradních prostor, ale i k připomenutí příjemně stráveného odpoledne. Ráno
rozsvěcíme svíčky umístěné v některých dýních, abychom podpořili atmosféru
podzimu v naší školce. Děti každý den obdivují práce svých kamarádů a připomínají si společné zážitky. Podzimní setkávání se těší každoroční oblibě.
Text + fotograﬁe L. Bukovská
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Napsali nám

V říjnu většinou končí naše výlety do blízkého
i vzdálenějšího okolí. Hrady a zámky ukončují sezónu. Hrádek u Nechanic vítal návštěvníky ještě
poslední víkend v říjnu. Porušili jsme tradici našich úterků a vydali se na jeho prohlídku v sobo-

nic lesem a část absolvovala kratší cestu po silnici
tamtéž. Podzimně oděné lesy ukázaly ty nejkrásnější barvy tohoto ročního období. Pěkné spojení
vlakem do Hradce Králové a odtud autobusem
do Hrádku netrvá dlouho a v současné době (díky slevám ve vlacích i autobusech) se jedná o výlet, který netrvá více než několik hodin.
Další akcí, tentokrát už opět v úterý 12. 11.,
bylo společné setkání členů Klasu s klienty i pracovníky Domova u Fontány.

tu 26. 10. Za slunečního teplého dne jsme prošli
parkem, část z 15 účastníků se po prohlídce přízemních komnat objektu vydala pěšky do Necha-

Připravili pro nás opravdu zajímavý program.
Prezentovaly se zde nové trendy ve stravování
seniorů, pozapomenuté potraviny v nových úpra-

KLUB AKTIVNÍ SENIOR

(KLAS)

Zprávy z Klasu

Víkendová výprava skautek
O víkendu 1.–3. 11. vyrazily skautky na výlet
do nedalekého Kolína. Sobota byla v duchu zdravovědy a všemožných simulaček.
Holky si zkusily, jak ošetřit
různá zranění, jak volat záchranku a dokonce, jak namaskovat zranění. Během

víkendu jsme si také zahrály spoustu her, zasportovaly si a uvařily pár dobrých jídel.
Katka Elisová

Výprava Dvojky na Žumberk
První víkend v listopadu vyrazila Dvojka na
jejich tradiční výpravu na Žumberk. V sobotu nás
čekala 13km trasa ze Slatiňan. Cestou jsme navštívili zříceninu hradu Strádov a večer jsme si na chatě uvařili společnou večeři. Poté jsme šli na zříceninu hradu Žumberk vykopat láhev, ve které se
nacházela zpráva z loňského roku. Nalezení láhve
12/19
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nám chvilku zabralo, ale nakonec jsme ji našli a napsali jsme novou zprávu do příštího roku.
Jonáš Novotný

Střediskový výlet do Krasnice
V sobotu 19. 10. 2019 se celé přeloučské středisko vydalo se sv. Jiřím zachránit okolní obce od
dračí nadvlády. Celé dobrodružství začalo v Řečanech nad Labem, kde jsme se potkali s naším
průvodcem. Z Řečan jsme pokračovali přes Zdechovice a Obří postele směr Krasnice. Po cestě nás
čekalo několik nástrah, které jsme bravurně zvládli. V Krasnicích na nás čekalo celkem pět saní, které jsme porazili. Celý den jsme za odměnu zakončili posezením u ohně.
Klárka Sotonová

vách, ale i méně známé, ale běžně dostupné novinky a možnosti jejich přípravy v domácích podmínkách. Byla pro nás připravena i ochutnávka,
kterou si všichni velice pochvalovali a byli zvědaví, z čeho se ty pochoutky vytvářejí. Překvapila
nás pestrost připravovaných pokrmů.
V domově nás přivítala aktivizační pracovnice, paní Pavla Morbitzová. Byla překvapena naším zájmem, protože se nás v DuF sešlo 24. Paní
Mgr. Marcela Šveřepová, vedoucí provozního
úseku, nenechala nikoho na pochybách, že je tím
správným člověkem na správném místě. Právě
díky její přednášce jsme si odnesli mnoho nových
nápadů pro přípravu stravy v našich vlastních
kuchyních.
Jako poděkování za toto pěkné dopoledne
připravujeme na oplátku předvánoční promítání
z cesty do Izraele a Jordánska na 10. 12. 2019.
Kubátovi

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
Zahrada Domova u fontány se opět stala místem uctění Památky zesnulých
Je tomu již devět let, kdy se obyvatelé a zaměstnanci Domova u fontány poprvé sešli v přilehlé zahradě, aby v čase Dušiček společně uctili
Památku zesnulých. Ani letos tomu nebylo jinak.
Před 16 hodinou začali klienti přicházet k pietnímu místu v zahradě, kterému dominuje zvonič-

zapálení svíček, které jsme symbolicky rozmístili
ve tvaru srdce, se zvonička rozzářila a projasnila
tak chladnou podvečerní zahradu Domova.
„Společné uctění Památky zesnulých není jen
projevem úcty k těm, kteří mezi námi již nejsou, ale
má, dle mého názoru, další lidský rozměr i pro nás

Domov u fontány poskytuje péči seniorům,
osobám s onemocněním různými typy demence (specializuje se hlavně na Alzheimerovu chorobu), poskytuje také odlehčovací službu, která
pomáhá pečujícím rodinám. Domov u fontány
se může pyšnit oceněním Značky kvality, certiﬁ-

ka a Anděl splněných přání. Křehkost a jedinečnost
tohoto setkání, při kterém jsme společně zavzpomínali na naše blízké, umocnila i přítomnost nového faráře římskokatolické farnosti Přelouč pana
Dr. Miroslava Paclíka, který přednesl modlitbu. Po

ostatní. Mám tím na mysli především naše obyvatele, kteří vidí a vědí, že vzpomínání a úcta k nim
v Domově zůstává, i když oni už tu nebudou,“ dodala ředitelka Domova u fontány PhDr. Danuše
Fomiczewová, MBA.

kátem Garance péče o ránu a certiﬁkátem Vážka,
který uděluje Česká Alzheimerovská společnost.
V neposlední řadě se také zaměřuje na rozvoj paliativní péče, aby mohl být oporou i pro klienty
v závěru jejich života.
Domov u fontány
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PODĚKOVÁNÍ
Naše milá Sonička, táborová kuchtička.
Třicet roků dlouhá doba, ale Soňa tomu nedbá.
K Makru honem ujíždí, zásoby tam zajistí.
Aby nebyl tábor hlady, koupí maso, čokolády,
ovoce i zeleninu, mouku, mléko, uzeninu.
V kuchyni pak dobře vaří, dětem chutná, vše se daří.
K večeři si vybíráme, na co zrovna chuť dnes máme.
Všechno ale jednou končí, a tak se i Soňka loučí.
Hodně zdraví přejí všici mnoholetí táborníci.
Podobným způsobem jsme se mnoho let
loučili mezi sebou na konci tábora. Každý táborník dostal jako poděkování veršovaný diplom. S paní Soňou Sršňovou jsme se letos rozloučili a poděkovali jí za dlouholetou práci
v kuchyni na společném posezení na Klenovce.
Sešli jsme se tam i s těmi, kteří už s námi z různých důvodů nejezdí. Prožili jsme tam krásné
odpoledne, na kterém jsme si zavzpomínali na
různé zážitky z minulých táborů.
A já bych ráda využila této příležitosti a poděkovala veřejně nejen Soně, ale i dalším dlouholetým pracovníkům, kteří se stále účastní
našeho tábora pořádaného pionýrskou skupinou. Všichni jezdí dobrovolně a bez nároku na
nějakou odměnu, někteří jezdí i ze své dovolené. Jedná se o manžele Ladu a Františka Nebřenských, Mgr. Roberta Veletu, Ing. Radima
Konvalinu, Vojtu Dostála, Lidušku Matičkovou,
Mgr. Soňu Blažkovou, Marušku Husákovou,
Mgr. Lukáše Hrůšu, Mgr. Miloše Půlpána a další.
Také bych ráda poděkovala MěÚ za ﬁnanční dar a ostatním sponzorům z řad rodičů.
Všichni se od 19. 7. do 1. 8. 2020 opět těšíme
na další tábor v Budislavi u Litomyšle, na kterém strávíme se stovkou dětí z Přelouče a okolí
krásných 14 prázdninových dní. Přihlášky budou k dispozici na adrese Marie Mikešová,
Choceňská 1187, Přelouč 7. a 8. dubna 2020
od 16.00 do 18.00 hod.
Marie Mikešová,
vedoucí PS Přelouč

Osobností roku 2019 se stala ředitelka Domova u fontány
Již počtrnácté se v důstojném a krásném prostředí Senátu ČR konalo udílení
Ceny kvality v sociální péči, jejímž hlavním cílem je hledat, podporovat a každoročně morálně oceňovat ty jednotlivce a instituce, kteří v této náročné době
vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele všech typů sociálních služeb. Tento významný projekt na poli sociálních služeb pořádá již od
roku 2004 redakce časopisu Péče o seniory ve spolupráci s Radou kvality ČR.
Slavnostní vyhlášení, které proběhlo 5. listopadu 2019, se pro nás neslo v atmosféře tichého očekávání. Proměníme i letos některou z nominací? Pravidelně se do projektu Cena kvality zapojujeme, abychom svou
nominací ocenili pracovníky, kteří svou práci vykonávají nejen dobře, ale
svým nasazením a osobním přístupem jsou výjimeční. Když přišlo na
řadu vyhlášení vítěze kategorie Osobnost roku, zažili jsme úžasné překvapení. Z mnoha doručených nominací byla oceněna právě ředitelka
našeho Domova, PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA. Paní ředitelku oce-

nění velmi potěšilo a dojalo. Při přebírání ceny neopomněla dodat, že
své nápady a vize by nemohla realizovat bez velkého nasazení svých zaměstnanců. I jim proto patřilo velké poděkování.
Důvodů, proč jsme paní ředitelku na toto ocenění nominovali, je mnoho.
S velkým nasazením se již od začátku svého působení snaží z Domova u fontány vybudovat respektované zařízení v péči o seniory a osoby s onemocněním demence, jehož služby budou odborníky uznávány a veřejností vyhledávány. A to se jí skutečně daří. Domov u fontány získal pod jejím vedením řadu
významných ocenění. Je držitelem Značky kvality o pěti hvězdách (tj. nejvyšší
možný počet), dále získal i obhájil certiﬁkát Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost za péči o osoby s demencí a v neposlední řadě také
získal a obhájil certiﬁkát Garance péče o ránu. Paní ředitelka se nebojí bořit
zažité stereotypy, které nic nepřinášejí a raději přemýšlí nad novými postupy
a přístupy, které zlepší nejen život klientů Domova, ale také jejich poslední
chvíle. Jsme proto velice rádi, že i nezávislí odborníci si těchto kvalit považují a ředitelku Domova u fontány zvolili Osobností roku 2019.
Také do kategorie Cena Sympatie jsme letos nominovali pracovníky
našeho Domova, kteří jsou svým přístupem k práci pro nás jedineční.
Patří k nim všeobecná sestra Lenka Jelínková, která díky své velké empatii
a taktu směrem ke klientům a jejich rodinám dokáže vnést světlo i do těch
nejtěžších životních okamžiků. Dále aktivizačně rehabilitační pracovník
Václav Čermák, který umí namotivovat naše klienty k pravidelnému cvičení a Ti se tak stávají soběstačnějšími. Nejednou se nám naši obyvatelé
svěřili, že je pro ně „Cvičení s Vaškem“ jedním z nejpříjemnějších zážitků
běžného dne. Naši pracovníci Cenu sympatie letos sice neproměnili, ale my
věříme, že již samotná nominace je pro ně důkazem, jak moc si jejich neobyčejného přístupu k práci a ke klientům vážíme. Děkujeme, že jste se rozhodli
svůj profesní život spojit s prací pro klienty Domova u fontány.
Domov u fontány
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Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 31. 10. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 196 518 uchazečů
o zaměstnání. To je o 5 389 méně než v září a o 19 104 osob méně
než před rokem. Zároveň jde o nejnižší říjnovou hodnotu od roku
1996, kdy bylo bez práce 170 471 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 177 076 dosažitelných uchazečů.
Podíl nezaměstnaných osob klesl na 2,6 % (září 2019 – 2,7 %, říjen 2018 – 2,8 %).

Statistika nezaměstnanosti – Pardubický kraj
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích
s rozšířenou působností Pardubického kraje – stav k 31. 10. 2019
Litomyšl 1,1 %, Ústí nad Orlicí 1,2 %, Polička 1,3 %, Žamberk 1,3 %,
Holice 1,4 %, Hlinsko 1,7 %, Vysoké Mýto 1,7 %, Pardubice 1,8 %,
Chrudim 1,9 %, Svitavy 1,9 %, Česká Třebová 2,0 %, Přelouč 2,2 %,
Králíky 2,2 %, Lanškroun 2,2 %, Moravská Třebová 3,2 %.

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 10/2019
K 31. 10. 2019 bylo evidováno 2 230 osob. V průběhu října došlo
v okrese Pardubice k poklesu počtu nezaměstnaných o 53 osoby,
tj. o 2,3 %, meziročně byl zaznamenán pokles, který činil 2,5 %. Podíl
nezaměstnaných osob na obyvatelstvu se snížil na hodnotu 1,8 %.
Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 10. 2019 evidováno
celkem 12 770 volných pracovních míst. V porovnání s předchozím
měsícem počet volných míst klesl o 715 míst, tj. o 5,3 %. V okrese
Pardubice sledujeme dlouhodobě výrazný převis volných míst nad
počtem nezaměstnaných občanů. Je však třeba zdůraznit, že více
než 36 % z těchto míst nemá uvedeno konkrétní pracoviště v okrese
Pardubice. Na jedno volné místo připadalo v průměru 0,2 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou působností Pardubického kraje:
Přelouč 2,2 %,
Pardubice 1,8 %,
Holice 1,4 %

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích
je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce
Uchazeči (UoZ)
o zaměstnání
celkem

Podíl nezam.
na obyvatelstvu
v%

128

1,8

Chvaletice

56

2,4

Břehy

17

2,6

Choltice

24

3,2

název

Přelouč
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MĚSTSKÁ POLICIE

Pravidla silničního provozu 20

informuje

Vodorovná dopravní značka vlevo, tzv.
„místo pro přecházení“, vyznačuje místo
uzpůsobené pro přecházení chodců přes
pozemní komunikaci. Řidič vozidla nesmí
chodce přecházejícího v tomto místě, ohrozit. Před vstupem na vozovku se chodec
musí přesvědčit, zdali může přejít, aniž by
ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu. Chodec smí přecházet, jen
pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Naproti tomu
značka vpravo vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes
pozemní komunikaci. Je s podivem, že zákonodárci nezvolili jinou graﬁckou
podobu značek lišících se pouze tvarem částí přerušovaných linií. Zvláště
pak proto, že dle zákona chodec musí, je-li blíže než 50 m místo pro přecházení vozovky, přecházet jen na tomto místě.
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

Bezpečné Vánoce
Stejně jako v minulých letech zvýší Městská policie Přelouč v předvánočním období dohled v okolí nákupních center, na autobusovém a vlakovém nádraží a samozřejmě nadále potrvá zvýšený dohled na místním
hřbitově.
Cílem zvýšeného dohledu v těchto rizikových lokalitách je odradit pachatele od protiprávní činnosti, jako jsou například kapesní krádeže a vloupání do zaparkovaných vozidel. Strážníci budou kontrolovat, jestli naši občané dbají bezpečnostních rad a nevystavuji ve svém automobilu věci, které
by mohly lákat případného zloděje.
Proto se vám může stát, že za stěračem svého vozu objevíte jeden z těchto letáčků. Doufám, že jako každý rok, rozdáme více těch pochvalných s nápisem „Děkujeme, že i vy si chráníte svůj majetek.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc září 2019 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Bukovina u Přelouče 6,3 % (5), Jedousov 5,7 % (6), Holotín 4,7 % (2),
Morašice 4,5 % (2), Sovolusky 4,5 % (5), Újezd u Přelouče 4,5 % (5),
Urbanice 4,5 % (2), Zdechovice 4,1 % (18), Žáravice 4,1 % (3), Lipoltice 3,6 (11).

Firma ČaS Pardubice s. r. o.
Přelouč

Přijmeme do pracovního poměru
pracovníka s řidičským průkazem B
Dovolte, abych vám popřál „Šťastné a bezpečné Vánoce“

Kontakty:
ředitelka

950 144 407
martina.malinska@uradprace.cz

zprostředkování zaměstnání –
vedoucí oddělení
NSD – hmotná nouze
SSP
příspěvek na péči
dávky OZP (průkazky)
Další informace najdete na:

950 144 401
950 144 520/503
950 144 501/502/504
950 144 521/505/723
950 144 506

www.mpsv.cz a www.uradprace.cz
„Zpráva z podkladů ÚP“

Vezměme děti a žáky ven a ukažme jim život, třeba v době románské
V listopadu se zástupci škol zúčastnili v rámci projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč, č. CZ.02.3.68/0.0/
/0.0/17_047/0008593 (MAP II) další odborné exkurze pro pedagogy. Ing. arch. Tereza Šmídová jim představila možné nové formy
exkurzí pro děti a žáky, které lze v našem regionu uskutečnit. Přítomní se dozvěděli, jak využít nádherné přírody kolem nás a zaujmout
děti i žáky nejenom historií krajiny a sídel, ale především netradičním
výkladem, který propojuje veškeré aspekty života lidí určité doby, který rozvíjí představivost a intuici.
Exkurze rozproudila zajímavou diskuzi a podpořila velký zájem
a chuť v nich pokračovat i nadále. Na základě tohoto požadavku
budou týmem MAP II v ORP Přelouč vypracovány typové exkurze,
které budou školy moci absolvovat od r. 2020. V rámci partnerství
budou poskytnuty připravené itineráře exkurzí i školám na území
MAP II v ORP Chrudim.

0ċ676.È
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Podomní prodej
Co je a co není podomní prodej,
osvětluje rozsudek nejvyššího správního soudu. Říká se v něm, že zákaz podomního prodeje platí jen pro činnosti,
které jsou živností podle živnostenského zákona. Ale například prodej levnější energie, ačkoliv nás může obtěžovat,
není živností.
Na základě tohoto rozsudku není
možné nadále postihovat podomní
prodejce energií za porušení Nařízení
města Přelouč č. 1/2018, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje. Pro
ostatní prodejce (činnost musí být dle
zákona živností) toto nařízení nadále
platí.
Přesto se podomním prodejcům
www.eru.cz
nabízejícím energii můžete bránit.
1. Je možné se obrátit s podnětem nebo stížností na Energetický regulační úřad. Bližší informace naleznete zde: http://www.eru.cz/cs/informacni-centrum
2. Bude-li vás prodejce do něčeho nutit, nebude-li chtít odejít, přesto, že
jste ho k tomu vyzvali, VOLEJTE MĚSTSKOU POLICII. Strážníci provedou kontrolu totožnosti a zjistí-li na místě podezření z porušení zákona
o přestupcích, předají celou věc k dořešení správnímu orgánu.
A hlavně nezapomínejte na stará dobrá pravidla a přísloví:
NEOTVÍREJ DVEŘE CIZÍM LIDEM
DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ

na kontrolu a montáže ocelových rozvodů.
Strojní obor výhodou – není podmínkou.
Informace na telefonu 604 919 664 – Černá Z.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka
tel.:
mobilní tel.:
e-mail:

Za tým MAP II v ORP Přelouč

Petra Sotonová,
MAS Železnohorský region

156 – ne z mobilních telefonů
466 959 660
736 641 952
mp@mestoprelouc.cz
– neoznamovat akutní záležitosti, které se musí řešit okamžitě
Za městskou policii

Leoš Slavík, DiS., velitel MP Přelouč
12/19
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘELOUČ
Masarykovo náměstí 48, Přelouč 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Koncerty v kostele sv. Jakuba
Adventní koncert skupiny SLUŽEBNÍCI
v sobotu 15. 12. 2019 v 17.00
Vánoční koncert sboru Ad libitum 26. 12. 2019 v 17.00

Příležitost k návštěvě Betléma
Štědrý den

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Jakuba
Půlnoční mše svatá
Slavnost Narození Páně
Svátek sv. Štěpána

24. 12. 2019, začátek 24.00
25. 12. 2019, začátek 9.30
26. 12. 2019, začátek 8.00

Tříkrálová sbírka 2020
Ve dnech 4.–7. ledna 2020 do Vašich domácností zavítají Tři králové. Koledníci chodí od domu k domu s koledou a přinášejí přání pokoje a požehnání pro celý další rok. Nad dveře Vám svěcenou křídou
napíší tradiční nápis +K+M+B (Kristus žehná tomuto domu). Děti zpívají
koledu a s sebou nosí kasičku, do které můžete přispět.
Pozor na falešné koledníky! Pokladnička musí být úředně zapečetěná a označená razítkem příslušného obecního úřadu. Číslo kasičky
musí souhlasit s číslem průkazky vedoucího skupinky koledníků a na
kasičce musí být umístěna nálepka se znakem Charity.

Koledování bude probíhat v celé Přelouči a dalších 53 přilehlých
obcích od soboty 4. ledna 2020 do úterý 7. ledna 2020. Přesný rozpis
jednotlivých obcí budeme mít k dispozici až v polovině prosince a zveřejníme ho na webových stránkách našich i jednotlivých městských
a obecních úřadů.
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Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

PODPORA
PRO PĚSTOUNY

ADVENT A VÁNOČNÍ SVÁTKY
V KOSTELE SV. JAKUBA V PŘELOUČI

24. 12. 2019 v čase 14.00–17.00,
k dispozici zde bude i Betlémské světlo
Slavnost Narození Páně
25. 12. 2019 v čase 14.00–17.00
Svátek sv. Štěpána
26. 12. 2019 v čase 14.00–16.00
Svátek Svaté rodiny
neděle 29. 12. 2019 v čase 14.00–16.00
Nový rok
1. 1. 2020 v čase 14.00–17.00
Neděle
5. 1. 2020 v čase 14.00–17.00

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ

Naše novinka – FARNÍ KAVÁRNA
Jednou měsíčně, a to 4. neděli, pořádáme po mši svaté v kostele sv. Jakuba FARNÍ KAVÁRNU. Na faře je v 10.30 připravené občerstvení a to
skvělá káva i koláče. Návštěvníci mohou přispět dobrovolným příspěvkem na Papežské misijní dílo dětí.
Zahájení kavárny 24. 10. 2019 bylo úspěšně, vybralo se 2 354 Kč a před
kostelem za koláčky dětí z Jakub klubu 2 449 Kč. Celkem jsme tak předali
řediteli PMDD Mgr. L. Halbrštátovi při jeho návštěvě Přelouče 4 803 Kč.
Výtěžek z farní kavárny budeme odesílat nyní pravidelně.

Sbírka bude zakončena tradičním Tříkrálovým koncertem žáků
ZUŠ Přelouč v neděli 12. ledna 2020 od 15:00 v kostele sv. Jakuba
v Přelouči, kam jste všichni srdečně zváni.
Rádi bychom poděkovali pedagogům a žákům ZŠ Masarykovo náměstí a ZŠ Smetanova za vstřícný přístup a aktivní spolupráci na Tříkrálové sbírce. Poděkování také patří studentům Gymnázia a SOŠ Přelouč, kteří skupinkám koledníků dělají pravidelně doprovod. Vážíme
si pomoci všech žáků a studentů a mají náš obdiv, že koledují za každého počasí. Děkujeme všem ochotným lidem v jednotlivých obcích,
kteří nám pomáhají s organizováním koledování přímo u nich a starostkám/starostům v obcích za propagaci sbírky. Děkujeme za spolupráci vedení ZUŠ Přelouč, jejich pedagogům a žákům za pravidelnou
spolupráci na koncertu, kde se jim pokaždé podaří vytvořit krásnou
atmosféru končících Vánoc.
Důležitou osobou Tříkrálové sbírky se stala i paní Sylva Šusrová, která nám pomáhá nejen s realizací sbírky, ale také šije krásné pláště pro
naše koledníky. Jí patří velké díky.
Děkujeme i Vám všem, kteří se rozhodnete jakoukoliv částkou
přispět do kasiček koledníků a podpoříte tím naší činnost. Výtěžek
plánujeme využít na spoluﬁnancování výměny oken v Jakub klubu, na
nákup nového vybavení, úpravu zahrady a výlety pro děti, které se jinak
nikam nedostanou. Dále na provoz charitního šatníku a skladu trvanlivých potravin, pomoc rodinám v mimořádné životní situaci, dobrovolnické projekty a také na nákup nových kompenzačních pomůcek do
naší půjčovny. V rámci celé diecéze se připojujeme s části výtěžku
k pomoci v Indii a k fondu pro mimořádné situace např. povodně, požáry apod.
Přejeme Vám všem spokojené, láskou a porozuměním naplněné
vánoční svátky i celý příští rok 2020.
Mgr. et Bc. Miroslava Škávová,
koordinátorka TKS

Abychom dětem z našich pěstounských rodin zpříjemnili podzimní prázdniny, uspořádali jsme pro ně 30. 10. 2019 v prostorách našeho Jakub klubu „podzimní tvoření“.
Děti si pro sebe vyrobily škrabošky na Halloween
a zajímavé dekorace, kterými si vyzdobí své domovy (papírového ježka, srdíčko ze šípků a malé
dýně nechaly oživnout).
Adventní čas je pro nás dobou zastavení a rozjímání, a proto jsme pozvali naše pěstounské rodiny na vánoční setkání, kde společně strávíme
pěkné odpoledne, ohlédneme se za uplynulým
rokem a povzbudíme se navzájem do roku 2020.
Děti si na vánočním setkání budou moci vyrobit vánoční dekorace a čeká je malé překvapení.

Na závěr bychom rádi popřáli všem čtenářům
Roštu klidné prožití vánočních svátků a požehnaný rok 2020.
Mgr. Pavlína Křepská,
vedoucí služby

LISTOPAD
V JAKUB KLUBU
Listopad jsme kromě běžných
aktivit věnovali i preventivnímu programu „Závislost, aneb moderní je nekouřit“. Cílem bylo
ukázat dětem tuto, v dnešní době velmi probíranou, problematiku. A to hlavně zábavnou formou a prostřednictvím her a aktivit.
Jedna z her se jmenovala „Nauč se říkat
NE“, kdy si děti mezi sebou trénovaly odpověď
NE na nejrůznější otázky, a to přímo do očí ostatních dětí.

Další věc, kterou jsme nemohli v listopadu
vynechat, byl Halloween! Z klubu se za jedno
dopoledne stalo strašidelné doupě plné pavučin, pavouků a nástrah. Zalepená okna, tmavá
chodba, pavoučci a svíčky už jen dodaly tu pravou atmosféru. Chodbou potuloval i nějaký ten
duch… ☺
Myslím, že měsíc listopad se nám vydařil, a teď
už se můžeme těšit na prosinec. V prosinci nás čeká spousta zábavy – příprava na Vánoce, tvoření
vánoční dekorace, dárečků, ale i vánoční besídka.
Přijď se i Ty ohřát k nám do klubu! ☺

PODĚKOVÁNÍ
PARDUBICKÉMU KRAJI
ZA INVESTIČNÍ DOTACI
NA NÁKUP AUTA

prosinec 2019

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

Díky grantu Pardubického kraje jsme na podzim zakoupili zánovní auto Škoda Fabia pro službu Podpora rodiny. Dotace činila 70 % nákladů.
Vzhledem k tomu, že tuto službu poskytujeme
na celém území ORP Přelouč, jsou pro pracovnice služby služební auta nezbytností.

LISTOPAD
V JAKUB KLUBU 18
V Jakub klubu 18 jsme přivítali listopad podobně jako v Jakub klubu. Téma měsíce bylo „Závislost, aneb moderní je nekouřit“. Kde jsme
s mladými lidmi prováděli různé aktivity formou
hry a zábavy. Jedna z aktivit se jmenovala „Dívka
z plakátu“. Rozdali jsme si papír a každý měl za
úkol nakreslit plakát s postavou člověka. Na nakreslené postavě ale mělo být patrné, že bere
drogy, nebo je nějak závislý/á. Každý tak měl namalovat dívku nebo chlapce s příznaky závislosti.
Potom jsme si obrázky ukázali a povídali jsme si
o nich. Co kdo namaloval, jaké příznaky si kdo
představoval, jaké jsou jejich příčiny a podobně.
Nyní se již připravujeme na měsíc prosinec,
kde nás čeká jako téma měsíce „Vztah se sourozenci, rodiči, prarodiči…“. Kde se i v duchu Vánoc zaměříme na rodinné vztahy, tvoření dárečků nebo Vánočních přání svým blízkým, na které
musíme myslet – a to ne jen o Vánocích! ☺
Přijď si i Ty dát čaj a vychutnat si předvánoční
atmosféru za námi do klubu. Těšíme se! ☺
Aneta Šindelářová, DiS

PODPORA
RODINY
Některé životní situace se
nám zdají být neřešitelné. Věřící lidé mají Ježíše, který ukazuje, že neexistuje nic,
co by se mohlo postavit jeho moci. On uzdravuje a občerstvuje, i když my už nevidíme žádné
východisko. Do „našich rodin“ jsme se po celý rok
snažili přinášet to, co Ježíš. Rodiny od nás očekávají nejen řešení jejich těžké situace, ale také, že
je uzdravíme a občerstvíme. Vkládají do našich
rukou, co mají, i zbytky jejich víry ve změnu k lepšímu. Zadarmo dostáváme, zadarmo dáváme.
Nebojíme se vidět Boha v každém člověku. Pravděpodobně to nebude vnímáno jako „velikost“
v tomto světě, my ale pokračujeme.
Přeji všem rodinám, aby si v adventní době
dokázaly vytvořit „chrám uprostřed tržiště“ a vánoční svátky prožily v pokoji s láskou jeden k druhému.
Za tým služby
Rita Levinská,
vedoucí pracovnice

Děkujeme Pardubickému kraji, bez této podpory bychom nebyli schopni novější auta zakoupit. Loni jsme využili stejnou dotaci a zakoupili
jsme VW Caddy. Takto můžeme vozový park služby obměnit. Předpokládáme, že náklady na opravy a údržbu nám příští rok klesnou a služba se
tím zase o něco zefektivní.

DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM PŘELOUČ
Děkujeme všem dobrovolníkům
za jejich činnost během roku 2019 v Domově
u fontány, v Jakub klubu, v charitním šatníku
a také v rámci programů pro seniory. Děkujeme
i za pomoc při Potravinové sbírce v Tescu v sobotu 23. 11. 2019, kde se nám přihlásilo kromě
několika dlouhodobých dobrovolníků i 5 studentů gymnázia!

V prosinci máme tradiční setkání v Domově
u fontány s poděkováním a oceněním všech aktivních dobrovolníků. Děkujeme vedení i pracovníkům DUF za vstřícný přístup k dobrovolníkům a za příjemné prostředí, které v domově
společně vytvářejí. Všem přeji krásné Vánoce,
nový rok 2020 plný příjemných setkání a těším
se na naši další spolupráci. (A také na nové dobrovolníky, kteří se k nám připojí. Pro zájemce je
vše potřebné k dobrovolnictví na našich webových stránkách, nebo v případě zájmu sdělím
osobně.)
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová,
koordinátorka DC
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Kráska na Labi slaví 40 let!
Postavit tepelnou elektrárnu ve východních
Čechách, tedy přes sto kilometrů od nejbližšího uhelného lomu, to byl i na komunistické
Československo poměrně bláznivý nápad. Musíme ho však posuzovat kontextu doby. Národní hospodářství stálo a padalo s energeticky
náročným těžkým průmyslem, elektřiny bylo
zoufale málo a severní Čechy už byly tak znečištěné, že by další velký zdroj už ekologicky
neunesly. Proto byly Chvaletice ideální lokalita, a to i kvůli možnosti napojení na hlavní železniční koridor a řeku Labe jako vodní zdroj.
K dopravě uhlí se od začátku po bezmála dvě
dekády používala Labská vodní cesta, která byla dobudována společně s elektrárnou. Pro výstavbu byl příhodně zvolen pozemek Manganorudných a kyzových závodů Chvaletice, které
tehdy ukončovaly činnost. Toto umístění přinášelo hned dvě velké výhody – sociální a ekologickou. Jednak měli pracovníci z lomu zajištěnou práci a jednak se tím minimalizoval
zábor zemědělské půdy. Dnes by se řeklo, že
Elektrárna Chvaletice vznikla v rámce revitalizace brownﬁeldu. Prostor bývalého lomu byl
navíc dále použit pro ukládání vedlejších energetických produktů.

1971–1978 Budiž elektrárna!
Za pověstné „kopnutí do země“ lze považovat pondělí 1. listopadu 1971, kdy začala příprava území a inženýrských sítí. V polovině roku
1973 navázala v 2. etapě projektu samotná výstavba elektrárny. Den před Vánoci roku 1977
byl uveden do zkušebního provozu první výrobní blok. V průběhu následujícího roku se
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Napsali nám
připojily ostatní 3 bloky a na konci roku 1979
byla výstavba elektrárny oficiálně ukončena.
Elektrárna tedy vyrostla za necelých 8 let. Přestože se nový zdroj mohl opřít o bohaté zkušenosti z již fungujících severočeských elektráren, provázely jeho první léta značné porodní
bolesti. Hodně starostí jim nadělaly například
netěsnosti na kotlích a s ním související usazování strusky. Zařízení bylo navíc spočítané na jiné
uhlí než to, které mu nakonec politicky přidělili.

1979–1989
Ani kilowatthodina nazmar
Toto období bylo plné extrémů – z hlediska
počasí i provozu. Zdaleka přitom nešlo jen o povodně. Během tuhých zim 80. let ještě zamrzalo Labe a Labská vodní cesta úplně vypověděla
na pár dní či týdnů službu. Elektrárna si musela
poradit bez přísunu paliva. V těchto obdobích
bylo velmi výhodné, že elektrárna měla největší skládku uhlí v zemi. Ovšem i tak vyžadovaly
tyto situace extrémní nasazení personální i technické, protože uhlí na skládce rovněž zamrzalo.
Čím byla však situace kritičtější, tím lepší vytvářela náměty k oslavám socialistického hrdinství
pro Rudé právo a další hlásné trouby režimu.
Doba byla bizarní a podle toho vypadala i výroba elektřiny, do níž promlouvaly tu svazácké
závazky, tu stranická legitimace či hysterie při
výročí 21. srpna.

1990–1999 Velká ekologizace
Devadesátá léta reprezentují přelomovou
éru ve vývoji v oblasti veřejné energetiky, a to
především kvůli bezprecedentnímu snížení jejího dopadu na životní prostředí. V návaznosti
na vznik ekologické legislativy přišly miliardové
investice a velkým znečišťovatelům řádově poklesly emise všech významných znečišťujících
látek. Elektrárna Chvaletice ﬁguruje v předních
kapitolách tohoto příběhu hned několikrát.
O průkopnickém odvedení spalin do chladicích
věží a výstavbě odsíření, fungujícím na principu mokré vápencové vypírky, už se toho řeklo
hodně. Méně už se hovoří o tom, že elektrárna
jako jedna z prvních v Česku zvládla díky úpravám na kotlích snížit teplotu procesu hoření
a instalovala denitriﬁkační zařízení, což vedlo
k výraznému poklesu emisí oxidů dusíku. Chvaletice udaly trend i v oblasti ukládání vedlejších
energetických produktů, když přešly z hydraulického na suché ukládání. Je ironií osudu, že
těmto revolučním krokům nepředcházely petice, výstupy na komín či demonstrace před
úřady, ale spíše zralá politická rozhodnutí a pečlivé manažerské plánování investic. V 90. letech
měli ekologické organizace jiné priority, protože na konci dekády byla dokončována výstavba
jaderné elektrárny Temelín. Ve Chvaleticích se
první ekologický aktivista objevil až v roce 2016!

V roce 1996 byla také definitivně ukončena
přeprava uhlí po Labi a nahradila ji přeprava
železniční.

2000–2012 Léta nejistot
aneb vypnout/zapnout
Poslední léta s ČEZem. Vrabci na chvaletických střechách si cvrlikali o lecčems – o prodeji
elektrárny, odstavení několika bloků, vyrovnávacím režimu i úplném ukončení provozu.
Paradoxně šlo však o jedno z nejklidnějších období. Elektrárna spolehlivě vyráběla, pomáhala
udržovat stabilitu přenosové soustavy a realizovala řadu důležitých zkoušek. A zatímco
ředitelů se tu prostřídalo nejvíce za celou historii, investic bylo minimum, protože tehdejší
majitel neměl úplně jasnou představu o budoucím osudu elektrárny. Po spuštění jaderné
elektrárny Temelín a nástupu obnovitelných
zdrojů energie se mírně proměnila úloha všech
uhelných zdrojů. Zatímco do té doby tvořily
pilíře základního zatížení, v nových podmínkách se začaly čím dál více využívat na vyrovnávání výkyvů ve výrobě. V návaznosti na několik blackoutů v Evropě se také česká energetika
začala aktivně připravovat na mimořádné situace. Navzdory počátečním nezdarům Elektrárna Chvaletice úspěšně zdolala test na start
ze tmy, a stala se tak důležitou součástí energetické bezpečnosti České republiky.
Dne 1. 10. 2010 vyčlenila společnost ČEZ
elektrárnu do dceřiné společnosti, čímž dala
najevo, že to s jejím prodejem míní vážně. Zároveň zařadila elektrárnu do Národního přechodového programu, aby novému majiteli
umožnila ekologizovat provoz, a splnit tak nové emisní limity.

2013–2019 Éra Sev.en Energy
Byla to patrně nejdivočejší éra v její historii.
Elektrárna změnila vlastníka, prošla kompletním rebrandingem a zahájila nejvýznamnější
ekologizaci od 90. let. Tím vším dospěla k tomu
nejdůležitějšímu: perspektivě a jistotě pokračování v provozu do budoucna. Kromě toho
však zažila několik požárů, hasičské cvičení na
komíně i nocující aktivisty na chladicí věži či
před branami areálu, ale také světově unikátní
měření nad chladicími věžemi za použití vzducholodi či další test na nájezd z přečerpávací
elektrárny. V polovině roku 2019 zachránila
přenosovou soustavu, když 6 hodin napájela
v ostrovním provozu celou východní část středních Čech.
V příštích dekádách bude Elektrárna Chvaletice důležitou bezpečnostní a regulační součástí proměny české energetiky a přechodu na
obnovitelné zdroje. Tedy pozvolného procesu,
který je dlouhodobě považován za nevyhnutelný a žádaný nejen aktivisty a skutečnými ekology, ale i racionálně uvažujícími energetiky.
Petr Dušek

Vzpomínka na významného přeloučského rodáka,
Prof. RNDr. Bohuslava Sekerku, DrSc.
* 4. února 1937 v Přelouči – † 9. července 2019
Narodil se a vyrostl v Přelouči, kde vychodil základní školu, gymnázium absolvoval
v Pardubicích. Následně byl posluchačem
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. V těchto dobách bylo možno jej spatřit na loděnici plavícího se na kánoi. Po ukončení univerzitního studia v roce
1960 se stal pracovníkem Státní plánovací
komise, kde působil v jejím výpočetním
centru jako vědecký tajemník a vedoucí samostatného oddělení, v němž setrval do
roku 1977.
V 60. letech tehdejší režim cítil neudržitelnost dosavadního stavu a zahájil opatrnou snahu o reformu národního hospodářství uplatněním prvků tržního hospodářství
v tehdejším systému centrálního plánování.
To si žádalo vytvořit přibližně stejné podmínky pro podniky, aby mohly být schopné samostatně fungovat. Problémem byly
ovšem deformované ceny. Proto byla vytvořena komise pro ceny vedená tehdejším
místopředsedou vlády Otou Šikem, jejímž
členem byl též i RNDr. Sekerka. Navrhovaný
cenový model byl založen na meziodvětvových vztazích. Pro jeho realizaci bylo nutno
vyřešit soustavu přibližně 23 tisíc lineárních
rovnic, kde neznámými byly cenové indexy.
Za řešení odpovídal RNDr. Sekerka. Navrhl
a úspěšně použil důmyslnou originální metodu iterační agregace a desagregace.
Poté pracoval ve Výpočetním centru Univerzity Karlovy. Byl zástupcem vedoucího
vědeckého úseku a hlavním projektantem
automatizovaného systému řízení (ASŘ)
Univerzity Karlovy. V letech 1989 do 1991
působil jako profesor University of Maiduguri, nacházející se v severovýchodním cílu
Nigeru na jižním okraji Sahelu. Od roku 1992
do 1998 pracoval v Investiční a Poštovní bance, a. s. mj. jako ředitel odboru metodiky
a ﬁnančních analýz a jako poradce. Od roku 2002 působil na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
Prof. Sekerka spolupracoval s řadou tuzemských i zahraničních institucí. Mimo jiné do roku 1989 s Prognostickým ústavem
ČSAV vedeným Valtrem Komárkem. V ústavu se orientoval opět na použití matematických metod a modelů v řízení národního
hospodářství. V letech 1982–83 spolupracoval s International Institute for System
Applied Analysis (IIASA) v Laxenburgu
u Vídně, pro nějž vytvořil databázi vybra-

ných ekonomických dat Československa.
V průběhu let byl též členem vědeckých rad
a poradních orgánů různých institucí, byl
např. členem vědecké rady Ústavu sociálně

ekonomických informací, který byl v rezortu statistiky. Při zaměstnání v Investiční
a Poštovní bance, a.s. byl volen do různých
představenstev a dozorčích rad, mj. jako
člen Ústřední odborné komise ČSSD pro
průmysl a obchod. Naposledy byl členem
vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, člen dvou oborových rad a redakční rady časopisu SciPap.

Jako erudovaný odborník byl autorem
nebo spoluautorem řady vědeckých a odborných publikací a pojednání, v nichž mj.
zdůrazňoval etiku v ekonomii („Co zákony
jsou platny, kde toliko peníz je pánem,…“),
provázanost věcné a ﬁnanční stránky reprodukčního procesu, komplexnost, jednoduchost a jasnost při řízení státu. K přečtení lze
doporučit Ekonomie trochu jinak nebo Rozvoj vyžaduje plán, nebo též Desater osvíceného diktátora1. Napsal 19 učebnic a monografií, 15 skript, 38 článků ve vědeckých
a odborných časopisech, 31 příspěvků v tuzemských sbornících a 13 příspěvků ve sbornících zahraničních.
Oblasti jeho odborného zájmu byly rozmanité – kvantitativní metody v ekonomii
a v podnikání, ﬁnanční a pojistná matematika, ﬁnančnictví, matematická ekonomie,
statistika, modelování ekonomických jevů
a procesů, optimalizace, numerické metody a užití počítačů.
Prof. RNDr. Bohuslav Sekerka, DrSc. zemřel 9. července 2019 v Praze, i když žil dlouhá léta v Přelouči. Pohřební shromáždění
a poslední rozloučení se konalo ve Farním
sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 4 Nuslích, jemuž byl po celý život věren.
Jan Závodský
1
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https://www.cssd.cz/aktualne/blogy/
/desatero-pro-osviceneho-diktatora/
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Od sametové revoluce po vznik městského úřadu.
Přelouč v letech 1989–1990 (3. část)
Jak bylo uvedeno na začátku 1. části seriálu
o Přelouči v letech 1989–1990, neklademe si nároky na úplnost a jsme rádi, když se ozve pamětník
a doplní relevantní připomínky. Na 2. část reagoval poněkud překvapivě někdejší náčelník SNB
Přelouč pan Josef Bezdíček, podle nějž nebyly
v době před generální stávkou hanlivé plakáty
proti OF množeny na stanici SNB, prý zde k tomu
nebyla ani technika (ovšem ani SNB, ani OF nemá doloženo své tvrzení písemně, proto uvádíme
obě varianty). Zajímavější je informace, že hlídky
SNB chodily na mítinky na náměstí, nijak do nich
ovšem nezasahovaly a jejich cílem bylo prý jen zachování klidu a pořádku. Později (a to je doloženo i v zápisech OF) docházeli zástupci SNB na
některá jednání OF a informovali o aktuálním dění. Jsou to zajímavé vzpomínky z „druhé strany“,
proto je zde v zájmu objektivity uvádíme.
Ve středu 29. 11. skončila v republice změnou
ústavy vedoucí úloha KSČ. Demonstrace však pokračovaly, neboť v nové vládě byla i nadále převaha členů KSČ. V té době v Přelouči proběhlo
několik mítinků na náměstí, posléze (nejen kvůli
zimnímu období) se začaly konat např. v KVT či
Občanské záložně. Místní OF (zatím ještě neoﬁciální) mělo právě 29. 11. své první veřejné jednání, na které přišlo 25 občanů. Mělo centrálu
v bytě u Bořkových, nakontaktovali se také na
Koordinační centrum OF v Pardubicích. Na další
místní mítinky jezdili studenti, herci z Východočeského divadla v Pardubicích (např. Vladimír
Čech) i zástupci KC OF Pardubice (Libor Kudláček atd.), přímí účastníci 17. 11. v Praze. Například
na mítink 29. 11. přišli dle zápisů kroniky gymnázia dva jeho studenti a pedagog František Levinský, seznámili zde přítomné s děním na své škole
a vyjádřili podporu studentům v Praze. Ve čtvrtek 30. listopadu svým prohlášením podpořila
OF kupodivu i velká část zaměstnanců MěNV.
Činnost rady města ještě začátkem prosince
alespoň dle úředních zápisů celorepublikové politické události moc neovlivnily, např. 5. 12. spíše řešila problémy se zásobováním. Po dohodě
s MěNV začalo OF po 5. 12. odstraňovat plakáty
z listopadu. Oﬁciálně bylo přeloučské OF založeno dne 7. 12. 1989 a hned první den se do něj přihlásilo 70 členů. Mluvčími se stali Petr Mazur (který se aktivně podílel na listopadovém dění v Přelouči), Mária Bořková a František Bumbálek. V této
funkci se postupně vystřídalo více zde již zmíněných i dosud nejmenovaných občanů. Z dostupných archivních pramenů nelze doložit, kdo zařídil v Praze registraci přeloučského OF. M. Krejčík
vzpomíná, že to byl zřejmě on, kdo zajel do budovy tzv. Špalíčku a dovezl odtud letáky, výzvy apod.
Letáky však samozřejmě vozili průběžně i jiní.
V prosinci 1989, resp. zřejmě již 26. 11. vznikl
také koordinační výbor OF v Tesle, zde se podpisy připojilo do 31. 1. 1990 více jak 1200 zaměstnanců. Mezi hybatele dění v tomto podniku patřili např. Naďa Hypšmanová (která pracovala jako
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sekretářka technického náměstka a na vlastní riziko zde v předchozích dnech rozmnožovala tiskoviny OF), Libuše Jadrníčková či pánové Wilfried
Brudný, Josef Černý, Jaroslav Řehák, Václav Voženílek a další. Mezi OF Přelouč a OF Tesla Přelouč
se pohyboval Jiří Bořek. Naďa Hypšmanová-Kadlecová upřesňuje, že první studentskou výzvu (kterou získala od M. Rudolfa) okopírovala a rozdala
po všech odděleních Tesly, ale přišlo se na to a po
varování svého nadřízeného stihla do jedné hodiny všechny kopie získat zpět. Zkusila však přes
Renatu Rudolfovou jeden výtisk poslat dál. Zde
je nutné pro mladší generaci poznamenat, že za
socialismu byly kopírky přísně evidovány a na přístup k nim musel být písemný souhlas nadřízených. Evidovaly se dokonce i blány do kopírek.
Zajímavostí je, že vlastní OF měli svého času i zaměstnanci ČSAD Přelouč, zde se do něj přihlásilo
18 členů.
V pátek 8. 12. se v Občanské záložně v prostorách dnešní Komerční banky konalo promítání
výše zmíněné videokazety na akci s názvem „Jak
to bylo doopravdy“, pro velký úspěch pětkrát po
sobě. Techniku zapůjčil Jiří Stráník. V neděli 10. 12.
se uskutečnila na náměstí manifestace se svíčkami u příležitosti Dnu lidských práv. V Praze byla toho dne jmenována ne zcela komunistická
vláda a prezident Gustáv Husák podal demisi.
12. 12. byli na mítinku v Záložně přítomni i herci
z brněnského Divadla na provázku a konala se
podpisová akce na podporu kandidatury Václava Havla na prezidenta.
Teprve v první polovině prosince se povedlo
OF začít vyjednávat s národním výborem. Začala
jednání „u kulatého stolu“, díky J. Forštovi OF získalo prostory v Občanské záložně po LŠU (dnes
je zde Komerční banka), kde 1. 12. 1989 zřídilo
informační středisko a od 2. 1. 1990 se zde každé
úterý konaly informační schůzky. Také mělo po
městě vývěsky, s malováním plakátů pomáhal
Stanislav Šimon, Milan Juklíček a Naďa Hypšmanová. Od 19. 12. se pokoušely M. Bořková a Věra
Přibáňová účastnit jednání městské rady a měly

Plakáty polepená výloha (zřejmě) domu čp. 32
v dnešní Hradecké ulici v prosinci 1989.
Autor fotograﬁe: Ladislav Petřík.
Digitalizaci z původního diapozitivu zajistil
Luděk Vojtěchovský (VČM Pardubice)

také zájem o členství v komisi pro životní prostředí, které bylo vedle politiky dalším tématem té
doby. V té době se také vrátila pamětní Masarykova deska do Občanské záložny.
21. 12. proběhlo vánoční setkání na náměstí,
zpívaly se koledy za přítomnosti sborů Foerster
a Korálek. 29. 12. se stal Václav Havel prezidentem,
tím také skončily studentské stávky. Koncem prosince 1989 se přeloučské OF také ohradilo vůči
brutálnímu potlačení revoluce v Rumunsku, petici podepsalo 947 lidí. 29. 12. 1989 se na náměstí
konala akce „Loučení se starým...“, v rámci které
byla v Labi utopena ﬁgurína, přišlo asi 380 občanů. V Praze byl revoluční rok 1989 zakončen silvestrovským setkáním organizovaným prezidentem Havlem, na které byli pozváni představitelé
disentu, umělci a osoby, které se významně angažovaly v listopadových dnech. Z Přelouče dostal
pozvání na tuto akci Jaroslav Foršt.
Více či méně aktivními členy přeloučského
OF byli kromě zde již jmenovaných také Dušan
Kulka, Miroslav Štruml, Antonín Sobotka, Pavel
Prax, Jana Žourová, Zdeněk Jech, František Zachař,
Jana Kulková, Jiří Vacek, Miroslav Bahník, Jaromír
Čermák, Václav Linhart, Jiří Poříz, Lubomír Vojtíšek, Jan Křemenák, Zdeněk Hons, Pavel Novák,
Václav Mrázek, Václav Alinč, Jiří Švanda, Josef Laciok, Pavel Dvořák, Ivan Moravec, Karel Slavík,
Miroslav Kepl, Anna Kubátová, František Kubát,
Hana Železná, Věra Melicharová, Václav Housa,
manželé Vašátkovi, Milan Halamka a další (není
možné zde všechny jmenovat, pokud má vážený
čtenář dojem, že jsme některé zásadní jméno vynechali, prosíme o sdělení).
Zdroje a literatura:
SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do června
1990). Praha: Prostor, 2003. 507 s.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl čtvrtý, 1918–1989. Přelouč: Město Přelouč,
2007. 365 s.
Devadesát let od zahájení radiotechnické výroby v Přelouči: 1921–2011. Z podkladů vyhotovených kolektivem
spolupracovníků, bývalých zaměstanců Tesly Přelouč
a s pomocí dalších informací sestavil Vladimír Šlechta.
Přelouč: Vladimír Šlechta, 2011, 134 s.
Státní okresní archiv Pardubice, fond Občanské fórum
Přelouč
Archiv Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč, Kronika (1959–2007)
Městské muzeum v Přelouči, fond Tisky, sign. T 849
Městské muzeum v Přelouči, fond Fotografie, sign.
FA-P 817
Východočeské muzeum v Pardubicích, fond Tisky,
inv. č. 2066 a 2092
Vzpomínky pamětníků (Jaroslav Foršt, Mária Bořková, Ing. Wilfried Brudný, Naďa Hypšmanová-Kadlecová, Miroslav Krejčík, Rosana Murcott, Josef Bezdíček a další)

Mgr. Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek, KICMP,
+420 731 697 085, muzeum@kicmp.cz

Drobné kamenné památky Přeloučska.
Kašna/fontána v Cholticích
Dnes je do každé domácnosti zaveden vodovod. Ale jak to bylo dříve? Lidé měli studny, nebo prostě chodili pro vodu do řeky. Ale
co když byla studna a řeka daleko? No tak byla na náměstí nebo u zámku či hradu kašna
a bylo po problému. Kašna může být ale i dekorativním prvkem. Dále se setkáme také
s pojmem fontána, tyto dva termíny často
splývají. Ta je podobná kašně, ale je obvykle
zdobnější a má vodotrysk. V našem seriálu se
poprvé setkáme s kašnou či fontánou, konkrétně u choltického zámku.
Na nádvoří zámku Choltice se nachází kašna, fontána či podle památkářů dokonce oválný bazén. Je oválného půdorysu zhruba o délce pět metrů a šířce tři metry. Uprostřed se
nachází dřík na podstavci a na jeho vrcholu
vodotrysk. Celá kašna je z pískovce. Mnoho
informací o historii kašny se autorům dohledat nepodařilo. Pouze publikace Pardubicko,
Holicko, Přeloučsko z roku 1909 uvádí o choltickém zámku, že „na [jeho] dvoře jest vodotrysk“, zřejmě se jedná o naší památku. Ta tedy
musí být stará více jak sto deset let, nejspíše
pochází z 18. či pravděpodobněji 19. století.
Na starých mapách z let 1826–1843 není
detailně zakreslena, lze se tedy domnívat, že

vznikla snad v druhé polovině 19. století. Určitě ale byla později různě upravována, různě
funkční a v současné podobě zde není příliš
dlouho. Týká se to zejména výzdoby dříku, na
kterém vidíme různé erby a další prvky. Dle
sdělení kastelána zámku a kronikářky obce
je nejméně část této výzdoby dílem zahradníka pana Petra Bocha zhruba z poloviny
90. let 20. století. Pokusme se ji částečně
vyložit. Vidíme zde erb s kosmým břevnem

Fotohádanka
Listopadová fotohádanka zněla: „Na velmi zajímavém snímku Rudolfa Brunera-Dvořáka z roku 1910 či 1908 vidíme bývalou Hranickou ulici. Tato ulice se nacházela velmi zhruba
v místech dnes již bývalého hotelu Fontána čp. 1422, domu
čp. 1529 ve Střelově ulici a přilehlého parkoviště. Prakticky se lze
orientovat pouze podle věže kostela sv. Jakuba a věže tzv. staré
školy v pozadí. Ulice byla demolována v 2. polovině 20. století.“

Gratulujeme Pavle Dudové, která byla vylosována a stala se výherkyní říjnové fotohádanky. V redakci Roštu (Městský úřad Přelouč, 3. patro) na ni čeká malá věcná odměna. Odpovědi na posled-

(Thunové), erb o třech polích s korunkou
(Gerštorfové), na jednom erbu je snad leknín (rod Mrdických, souvislost s Heřmanovým Městcem) a na jednom zřejmě kachna.
Kromě toho můžeme shlédnout kříž či listí
různého tvaru.
Na Přeloučsku je historická kašna/fontána v Cholticích zřejmě jedinou. Snad se v budoucnu podaří zrekonstruovat kašnu na
zdechovickém zámku. V našem seriálu se někdy třeba podíváme i na kašny/fontány novodobé, které jsou např. ve Chvaleticích nebo
Přelouči.
Text+foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta
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ní fotohádanku v roce 2019 zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz.
Velice děkujeme za vaši celoroční přízeň a ve fotohádankách budeme pokračovat i v roce 2020.

Poděkování Marcele Danihelkové
Přeloučský Rošt vychází již od roku 1990, resp. 1991. Za prvních více jak dvacet let jeho trvání se v něm objevovaly články
o historii města a Přeloučska zejména od dvou hlavních autorů – Františka Hollmanna (1921–2017) a Marcely Danihelkové, která do něj začala psát a kreslit v roce 2003. Za tu dobu
v našem zpravodaji publikovala nejméně 175 článků na různá
témata. Zhruba v letech 2010–2013 psala také společné články o obcích Přeloučska s Jiřím Rejlem. Kromě článků jsou cenné též její kresby různých míst na Přeloučsku. Vyjma Přeloučského Roštu působila paní Danihelková také v městské
knihovně, kde realizovala v letech 2002–2018 řadu výstav. Kolem roku 2004 vystavovala také v budově tzv. staré lékárny na
Masarykově náměstí. Kromě toho byly její kresby užity v několika kalendářích vydaných městem Přelouč. Na jaře 2019
dostihly paní Danihelkovou bohužel zdravotní komplikace.
Doufejme, že se bude moci k psaní a kreslení opět vrátit a děkujeme jí za její dosavadní činnost nejen v oblasti popularizace
přeloučské historie.
Redakční rada Přeloučského Roštu
(M. Gryčová, L. Hývlová, M. Pešta)
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SAMETOVÁ REVOLUCE V MATNÉ ZÁŘI BANALIT (dokončení)
V přeloučském kině se koncem 80. let sešli pionýři. Hlasovali o svých závazcích, kolik nasbírají papíru, kolik železa a léčivých bylin. Hlasování vedla
horlivá pionýrka K. P. podle předem daného scénáře. U pro uvedla vždy
všichni, u proti nikdo. Nic nevadilo, že nikdy tomu tak nebylo a počet rukou
proti – samozřejmě ze srandy a z hecu – s každým dalším hlasováním narůstal. Bylo to zvláštní představení, na které nejde zapomenout.

Pan učitel Jan Pilný a jeho třída
Ač jsem si 20. listopadu 1989 do vánočního deníku poznamenal, že
se v Praze něco děje, další záznamy už se vrací k pouhým banalitám – že
byly od sedmi laborky z fyziky, že jsme se dvěma spolužáky obráželi obchody a koupili si rohlíky apod. Navíc nešvarem vánočního deníku bývalo, že jsem záznamy nikdy nedotáhl až do konce. Rok 1989 dokonce
končí zápisem ze 22. 11. Co bych dal za pokračování!
Ale na pár věcí si přesto vzpomínám. Třeba na to, jak se nám ve škole
ještě pokoušeli objasnit události 17. listopadu v oﬁciálním duchu. Snad
si dobře pamatuji, že to byla sivooká zástupkyně N., která se nám snažila horlivě vysvětlit, že v Praze se vlastně nic nestalo, a bagatelizovala
zranění demonstrujících slovy, že otřes mozku – to je hned, člověk zakopne, spadne na chodník a je to. (O to víc si vážím spontánního vystoupení
učitele Jana Pilného ve zcela jiném duchu – jak ho zachytil ve svém článku M. Pešta. Navíc bych tu chtěl poznamenat, že pan učitel Pilný byl nejskvělejším učitelem mého života, vzácnou přirozeností svého chování
v nepřirozené době – tím myslím hlavně dobu, kdy byl mým třídním
učitelem (1982–1986).)
Vzpomínám si také, jaká byla tehdy sháňka po trikolorách. Uspěl
jsem až u spolužáka Romana Šandy. Nevím, jestli to byl dar, výměna či

K předání trikolory došlo ve stínu sovětského tanku
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koupě, vím jen, že předání proběhlo ve stínu tanku před školou – úplná
konspirace! Byla sice docela krátká, ale i tak se dala připnout spínacím
špendlíkem k oblečení. Revoluce byla přijata, ale ne se vším všady. Roman povídá: „Slyšels toho Hutku, to bylo dobrý, ne?“ Jenže mě tehdy zajímal heavy metal. Nehledě na obsah textů, chlápek s akustickou kytarou
u mě nemohl uspět.
Vzpomínky jsou tak řídké, možná že jsou jenom tak hluboko utopené
v paměti. Je potřeba je oživit. Vyvolat jako duchy. Ale neustále narážím.
Napadne mě, že by mi třeba pomohl pohled do kroniky „staré školy“
RA/TGM. Tato snaha rychle skončí, obratem přichází z této školy mail s lakonicky vyjádřenou informací: „Dobrý den, v naší kronice není listopad 1989
zachycen.“ Ještě žijí bývalí strážci síní revolučních tradic, ale není odvaha
a možná jen chuť je oslovit.
Přístup médií k informacím se pomalu mění, dva mezníky si pamatuji – od příspěvku, v němž promlouvá údajně mrtvý Martin Šmíd, což
má být ještě příspěvek režimu sloužící, až po přímé přenosy z monstrózních setkání na Letné o dalším víkendu (25.–26. 11.). Záběry z Letné působí jako magnet, nemůžeme od nich oči odtrhnout a přitom už máme
odjíždět na zabijačku do nedaleké obce S. Do naší bleděmodré (tzv. kalhotková modř) škodovky 105 si bereme alespoň chrčící malé rádio na baterky, autorádio je zatím nedostižným snem, a posloucháme dál. Krajina je mrazivá, přivřu-li oči, vidím zešedlý sníh či námrazu. Dojedeme
do obce S. a následuje ostrý střih, účastníci zabíjačky sametové nadšení
nesdílí. Neumí si představit, co dobrého by jim/vesnici změna mohla přinést, v obci S. se žilo dosud v relativní spokojenosti. Věnujeme se raději
jelítkům. To je téma, na němž se shodneme.
Také si vzpomínám, jak v pondělí 27. 11. přihlížíme z oken staré školy
generální stávce. V davu hledám taťku. Zvoní se klíči. Dodnes si kladu
otázku, co to znamená zvonit klíči? Je to víc o tom, aby „staré struktury“
zalezly konečně domů a nevylézaly, nebo spíš o snaze otevřít dveře no-

17. listopadu 1989 jsem obdržel jedničku za úpravu sešitu dějepisu

vým, nadějným časům? Toto přihlížení Matěj Pešta ve svém minulém
článku povýšil na „svým způsobem“ účast na stávce. To mě nikdy nenapadlo a moc se mi takový pohled na věc líbí. Bylo to zároveň takové malé zadostiučinění – v těch dnech jsem si mnohokrát říkal: Proč už nejsem
na gymplu, tam se aspoň něco děje.
Nedalo mně to a alespoň jsem se zeptal Oldřicha Černohlávka, tehdejšího zástupce ředitele, jaké to tehdy na přeloučském gymnáziu bylo. (Pro
dlouhodobou nemoc tehdejšího ředitele bylo rozhodování právě především
na něm.) Na prvním místě zmínil malou informovanost všech, alespoň na
počátku týdne po 17. listopadu. V učitelském sboru přesto byla jedna výjimka – učitel Jan Čapek. Ten se snad již v pondělí 20. 11. vypravil na představení
do divadla v Pardubicích. Na programu měl být Zojčin byt od Michaila Bulgakova, relativně nové představení, které mělo premiéru 11. listopadu. Ten
večer se však nehrálo, divadlo, v němž bylo dopoledne založeno místní
Občanské fórum, se ten den stalo místem šíření nezkreslených informací
a diskuze. Oldřich Černohlávek vzpomíná, že do diskuzního fóra byl vtažen
i náhodně přítomný vedoucí tajemník OV KSČ Jaroslav Kubínek. V publikaci Pardubický samet je však jeho přítomnost ve VČD připomínána až
k 23. listopadu. Možná se tu mísí vzpomínka na další setkání před VČD,
která se konala v dalších dnech.
O. Černohlávek vzpomíná také na generální stávku 27. listopadu, kdy
na náměstí v Přelouči dorazili pouze zástupci studentů. Rozšířila se zvěst,
že studenti přeloučského gymnázia nebyli puštěni ze školy. Přitom to byla
údajně věc dohody mezi vedením a představiteli studentů v čele s M. Va-

lentou. V přeloučském OF pak situaci objasnil učitel Jiří Hruška. (Otázku
formy účasti na generální stávce řešili mnozí ředitelé – na pardubickém
gymnáziu byla dvouhodinová stávka nahrazena dvouminutovou a byla
prý preventivně zamčena škola, aby studenti neodcházeli stávkovat do
centra města.)
Když redaktoři Záře zjišťovali počátkem prosince 1989 (otištěno 8. 12.),
jak se změnila výuka na školách, odpovídal O. Černohlávek takto: „Hodiny občanské nauky se změnily v diskuze a besedy s vyučujícími. V dějepisu zatím změny nejsou vzhledem k probírané látce. … Protože se u nás
učí vždy až do čtyř hodin, po vyučování se pro výměnu názorů vždycky
nějaká volná třída najde.“
(Nedávno se mi do rukou dostala i následující vzpomínka jednoho
z mých studentů: „Otec (nar. 1975) studoval na elektrotechnickém učilišti
v Přelouči. Atmosféra na škole – ředitel býval ekonom na vysoké pozici –
z politických důvodů sesazen na pouhého ředitele školy v Přelouči. Již v pondělí 20. 11. 1989 stříhal ve škole trikolóru a rozdával ji dětem. Podporoval
jakékoli revoluční aktivity. Většina učitelů vyzývala ke klidu, ale nedělali
žádné potíže.“)
I na ZŠ RA proběhly následně změny ve výuce. Týkaly se oslovení –
ze soudružek (nedbale někdy redukovaných na „soušky“) se staly paní
učitelky.
Vzpomínám si zvláště na proměnu dějepisu, dokládá ji i dochovaný
sešit. V polovině listopadu jsme probírali Slovenské národní povstání.
Následuje ještě několik regulérních zápisů (hodiny č. 19–23), časově tak
do počátku prosince. Pak nastal chaos, zvl. vzhledem
k tomu, že jsme měli právě probírat vývoj světa i naší země po druhé světové válce. Asi tak na začátku roku 1990
začaly zápisy nového typu. Byly nám diktovány seznamy
knih, v nichž se nacházelo i pro novou dobu přijatelné
zachycení dějin starověkých, středověkých i novověkých. Např. toto bylo doporučeno k novověku: J. Sakař – Dějiny Pardubic I a II, J. Kočí – Naše národní obrození, J. Purš – Průmyslová revoluce v českých zemích
a Průmyslová revoluce v československých dějinách,
J. Lesný – Zprávy o nemocech mocných. Nic víc. Následovala obecná témata jako Člověk a příroda, Válka a mír,
Významné osobnosti v našich dějinách. Z hlubin se vynořují Konstantin a Metoděj, sv. Václav a další křesťanské motivy. U tradic velikonočních svátků mi bylo písemně vytknuto, že zápis patří do občanské výchovy, u Jana
Husa, že nemám dopsáno. Úprava upadala. Přehled
uměleckých slohů končí slohem románským. K tématu
Přelouč – neoﬁciální dějiny města už není uvedeno nic.
A ještě jedna vzpomínka na dějepis se mi vybavila.
Jednou jsme se dohodli, že naši vyučující dějepisu přivítáme s nohama na stole a prozkoumáme, co se bude
dít. Nedělo se v podstatě nic, zůstal ve mně jen pocit
trapné patové situace, kdy ani jedna strana neví, co má
dělat a jak vše skončit. I takto hloupě byla někdy vítána
nová doba a vykládána svoboda.
Zkoušelo se vše nové, v jednom z nedávno vedených
rozhovorů s vrstevníky jsem slyšel tuto stručnou, ale výstižnou charakteristiku nastávající doby: „Několik mých
spolužáků vstoupilo do kláštera a všude na stáncích se
objevilo porno.“ I vtipy přestaly být vtipné. Na obálce Dikobrazu ze 17. ledna 1990 polovinu stránky zabírá hezky
tvarované ženské pozadí v síťovaných punčochách. Na
levé půlce je napsáno LEVICE, na pravé PRAVICE. Dva
pánové na to hledí a jeden říká: „Jak tak na to koukám,
kamaráde … nejlepší ze všeho je bejt neutrál!!!“
Do bezbřehé dychtivosti a naivity vítězně vjížděl kapitalismus. Ale to už je jiný příběh...

prosinec 2019

Přeloučský ROŠT

Historie

Martin Štěpánek
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Sport
Přinášíme přehled výsledků mužstev FK Přelouč v měsíci říjnu.

A-TÝM (1. LIGA)
neděle 20. 10.
HC JESTŘÁBI – HBC HOSTIVAŘ
4 : 0 (1:0, 2:0, 1:0)
neděle 3. 11.
HC JESTŘÁBI – SK KOMETA POLIČKA
2 : 3 (1:1, 1:1, 0:1)
sobota 9. 11.
HBC PRACHATICE – HC JESTŘÁBI
6 : 1 (2:0, 2:1, 2:0)
neděle 10. 11.
HBK BULLDOG BRNO – HC JESTŘÁBI
3 : 2 (1:1, 1:1, 1:0)

HC Jestřábi Přelouč –
HBC Lokomotiva Česká Třebová 7:1
Turnaj odehráli:
Gruss, Synek, Mrkvička, Tesař, Tichý, Hájek,
Gryč, Novotný, Hlína, Hora, Moravský, Skála,
Telepchuk, Obrdlík.

Za HC Jestřábi Přelouč nastoupili:
Záruba, Koudelka, Dašek, Hampl, L. Tichý, V. Tichý, Raška.
– fáda –

(REGIONÁLNÍ LIGA ČECHY VÝCHOD)

POZVÁNKA
NA 34. ROČNÍK
ZIMNÍ PŘELOUČKÉ LIGY

neděle 20.10.
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC –
HC JESTŘÁBI B 8 : 2 (1:0, 3:0, 4:2)
sobota 26. 10.
HC JESTŘÁBI B –
HBC OPATOVICE NAD LABEM
5 : 4 po sam. náj. (0:1, 1:1, 3:2 – 1:0)
neděle 3. 11.
HBC AUTOSKLO –
H.A.K PARDUBICE C – HC JESTŘÁBI B
5 : 4 v prodloužení (0:2, 3:1, 1:1 – 1:0)

HC Jestřábi Přelouč – Kometa Polička 0:4

9. 11.
HC JESTŘÁBI B –
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ B
6 : 2 (0:1, 3:1, 3:0)

HC Jestřábi Přelouč –
Lokomotiva Česká Třebová 3:2 ss

(EXTRALIGA divize VÝCHOD)
neděle 10. 11. 19
HC JESTŘÁBI – HBC HOSTIVAŘ
0 : 7 (0:1, 0:2, 0:4)

MLADŠÍ ŽÁCI (PŘEBOR VČ)
NEDĚLE 20. 10. – SVITAVY
HC Jestřábi Přelouč –
HBC Autosklo Pardubice

0:2

HC Jestřábi Přelouč – HBC Sršni Svitavy 0:6
12/19

HC Jestřábi Přelouč –
Lokomotiva Česká Třebová

1:0

HC Jestřábi Přelouč – Kometa Polička 1:3

V měsících prosinec 2019, leden a únor
2020, bude na stadionu Pod parkem probíhat 34. díl prestižní Přeloučské hokejbalové zimní ligy.
Pořadatelé této soutěže, zvou všechny fanynky, fanoušky i další nezávislé, ke shlédnutí
napínavých příběhů o cenný trůn této ligy.
Bližší informace na stránkách
www.hcjestrabi.cz

K turnaji nastoupili:
Gruss, Skála, Záruba, Tesař, Hájek, Synek, Král,
Gryč, Kaderová, Novotný, Svoboda, Hlína, Moravský, Hora, Tichý, Kobera, Mrkvička.

PŘÍPRAVKA (PŘEBOR VČ)
SOBOTA 2. 11. – PŘELOUČ
HC Jestřábi Přelouč Bílí – HBC Opočno 3:0
HC Jestřábi Přelouč Bílí –
HBC Pardubice Modří

DOROST

MINIPŘÍPRAVKA (PŘEBOR VČ)
Trenér Tomáš Hájek:
„Turnaj minipřípravek v Přelouči se nám povedl. Sehráli jsme pět zápasů a sesbírali všechny možné výsledky, tedy dvě vítězství, remízu
a dvě porážky. Hráči podali velmi dobrý výkon,
musím vyzdvihnout snahu o kombinační hru.
Všichni si za předvedený výkon zaslouží pochvalu. Rodičům a fanouškům z řad starších
spoluhráčů děkuji za fandění a podporu.“

B-TÝM

Do zápasů nastoupili:
Vondra, Smekal, Zítka, Sláma, Komůrka, D. Kazimír, Lauryn, Hohenberger, Šurkala, Raška, Slanina, Pospíšil, Mlynář, Třináctý, Mikeš, Zdeněk,
Hájek, Novotný, Balada, Mar.Drápalík, Hejhal,
Lipavský, Sláma, Svoboda, Čapek, Merta, F. Moravec, M.Moravec, Pavlíček.

Za HC Jestřábi Přelouč nastoupili:
Skála, Záruba, Koudelka, Tesař, Hájek, Rob,
Král, Kaderová, Novotný, Merta, Svoboda, Tichý, Raška, Hlína.

SOBOTA 19. 10. – PŘELOUČ
NEDĚLE 3. 11. – ČESKÁ TŘEBOVÁ

Do zápasů nastoupili:
Třináctý, Smekal, Varga, Stoklasa, Svoboda,
Šmíd, Vorba, Čapek, Kopřiva, Kohoutek, Štefanský, Bílý, Suchánek, Jágr, Kajda, Kunc, J.Šimek, Příhoda, Doležal, Čapek, M.Šimek, Hrdlička, Kovárník, Menc, Mlynář.
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FK Přelouč

DOSAVADNÍ PODZIMNÍ VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI

3:3

HC Jestřábi Přelouč Bílí –
HBC Pardubice Bílí

6:2

HC Jestřábi Přelouč Bílí –
HC Jestřábi Přelouč Zelení

5:0

HC Jestřábi Přelouč Zelení –
HBC Pardubice Bílí

1:1

HC Jestřábi Přelouč Zelení –
HBC Pardubice Modří

2:1

HC Jestřábi Přelouč Zelení –
HBC Opočno

1:2

VEDENÍ HC JESTŘÁBI
PŘEJE
NAŠIM HRÁČŮM
A JEJICH RODINÁM,
PŘÍZNIVCŮM HOKEJBALU,
I VŠEM OSTATNÍM,
FAJN VÁNOCE
A DO NOVÉHO ROKU
HLAVNĚ ZDRAVÍ, A CO NEJVÍCE
HEZKÝCH A ÚSPĚŠNÝCH DNŮ.

A-mužstvo
pokračovalo v rozpačitých výkonech na hřištích soupeřů. Doma se mu zatím daří, i když
s Rosicemi poprvé na domácím hřišti ztratilo bod.
A-mužstvo – Jiskra 2008
3 : 2 (1 : 0)
Branky: 38. Oliva, 47. Hrečín, 67. Novák –
51. Matoulek, 75. Šmolík
Ve vyrovnaném utkání jsme na těžkém terénu byli lepší ve využívání šancí a připsali jsme
si další domácí výhru.
Proseč – A-mužstvo
4 : 0 (4 : 0)
Branky: 14., 19. a 23. Fenyk, 20. Vopařil
Domácí za dvacet tři minut vedli 4 : 0 a utkání
bylo rozhodnuto. Po celý zápas byla sice hra
vyrovnaná, ale domácí nás jednoznačně přehráli důrazem v obou vápnech.
A-mužstvo – Rosice n. L.
2 : 2 (1 : 1) pk 5 : 3
Branky: 33. Novák, 58. Vančura – 29. Pitterle,
49. Novotný
Hosté dvakrát vedli, nám se podařilo dvakrát
rychle vyrovnat a penaltovém rozstřelu jsme
byli šťastnější.
Tatenice – A-mužstvo 1 : 1 (1 : 0) pk 5 : 4
Branky: 36. Kristek – 49. Pištora
Naše mužstvo dorazilo na hřiště nováčka ve
značně oslabené sestavě, která sehrála s domácími vyrovnané utkání, které rozhodly až
pokutové kopy.

B-mužstvo

Ostřešany – B-mužstvo
3 : 1 (0 : 1)
Branky: 89. Vojíř, 92. Hodás, 94. Fiala – 11. Beránek Mi.
Ještě minutu před koncem jsme vedli, ale po
třech brankách v závěru utkání naše mužstvo
odjelo bez bodu.

se v říjnových zápasech příliš nevedlo a mrzí
především domácí prohra s průměrným Prosetínem.
Dorost – Prosetín
Branky: 25. Semelka

1 : 4 (1 : 2)

Lanškroun – Dorost
Branky: 87. Rokyta V. z pen.

3 : 1 (1 : 0)

Dorost – Jablonné n.O.
5 : 0 (1 : 0)
Branky: 29. Hladík T., 67. Semelka, 70. a 86. Norek, 78. Katzer
Heřm. Městec – Dorost
1 : 9 (0 : 4)
Branky: 18. Rokyta V., 26. Hladík T., 36. Oliva,
40. Hladík M., 59. a 73. Katzer, 61. a 84. Norek,
65. Dostál

Starší přípravka – Holice
5:2
Branky: Kobera 2, Sukdolák, Kopecký, Novák

Starší žáci

3:3

Starší přípravka – Žamberk
11 : 2
Branky: Novák 4, Kobera 3, Sukdolák 2, Jadrníček, Kopecký
Starší přípravka – Libchavy
Branky: Novák 2, Kobera

3:8

Starší přípravka – L. Bohdaneč
15 : 2
Branky: Sukdolák 4, Kobera 3, Rosenberger 3,
Kopecký 3, Novák 2
Starší přípravka – Libchavy
7:3
Branky: Kopecký 3, Novák 2, Kobera, Horák
Starší přípravka – Holice
7:5
Branky: Kobera 3, Sukdolák, Kopecký, Novák,
Rosenberger

Mladší přípravka

zastihl konec podzimu ve výborné formě, což
potvrdili třemi říjnovými výhrami.

soupeře v říjnových zápasech přehrávala a pouze
v jedno utkání nezvítězila.

Třemošnice – Starší žáci
2 : 3 (2 : 3)
Branky: 4. Koth, 12. Hrobař, 19. Piskač z pen.

Mladší přípravka – L. Bohdaneč
6:5
Branky: Konvalina 3, Dvořák, Kadlec, Kocourek

Starší žáci – Dolní Újezd
4 : 0 (3 : 0)
Branky: 10., 19., 25. a 49. Koth
Libchavy – Starší žáci
0 : 10 (0 : 7)
Branky: 4., 10., 19., 24. a 38. Hrobař, 21. Koth,
22. a 30. Vencl, 37. Vančura, 65. vlastní

B-mužstvo – Roveň
6 : 0 (2 : 0)
Branky: 2. Pištora, 45. Ulrych, 54. Hladík L.,
72. Beránek Mi., 78. a 90. Rokyta Vá.
Jednoznačné utkání od začátku do konce, které skončilo naším zaslouženým vysokým vítězstvím.

Na mužstvu mladších žáků je znát nezkušenost většiny hráčů, takže se jim zatím příliš nedaří a v říjnu si připsali pouze jeden bod za remízu s Dolním Újezdem.

B-mužstvo – Dříteč
4 : 0 (3 : 0)
Branky: 8. Pluhař vlastní, 9. Beránek Ma. z pen.,
38. Pokorný, 85. Štainer
Dvě rychlé branky z úvodu utkání nasměrovali
zápas k našemu jasnému vítězství. Pro hosty
dopadlo utkání vzhledem k naší nízké produktivitě ještě milosrdně.

Starší přípravka – D. Újezd
11 : 4
Branky: Kobera 4, Novák 4, Rosenberger 2,
Sukdolák

Starší přípravka – Pardubičky
Branky: Kobera, Sukdolák, Gamper

Dorostu

dominovalo v obou domácích zápasech, ani
venku nebyly výkony špatné, ale odvezlo si
z hřišť soupeřů pouze jeden bod.

Újezd – B-mužstvo
1 : 1 (1 : 0)
Branky: 8. vlastní Cápay – 58. vlastní Doležal
Vyrovnané utkání, v němž oba brankáře
překonali pouze jejich spoluhráči vlastními
góly.

Branky: Kobera 4, Novák 2, Kopecký 2, Sukdolák, Horák, Rosenberger, Gamper, Jadrníček

Mladší žáci

Třemošnice – Mladší žáci
Branky: 46. Horáček

4 : 1 (2 : 0)

Mladší žáci – Dolní Újezd
3 : 3 (0 : 1)
Branky: 37., 40. a 53. Sukdolák

Mladší přípravka – D. Újezd
10 : 3
Branky: Kadlec 3, Minaříková 2, Dvořák 2, Jelínek, Moravec, Kocourek
Mladší přípravka – Holice
16 : 4
Branky: Konvalina 8, Moravec 4, Kadlec 2,
Minaříková 2
Mladší přípravka – Pardubičky
Branky: Stoklasa 2, Remler, Dvořák

4:4

Mladší přípravka – Žamberk
Branky: Dvořák, Stoklasa, Remler

3:1

Mladší přípravka – Libchavy
7:6
Branky: Stoklasa 3, Minaříková, Gasparovič,
Kollert, Říha

Libchavy – Mladší žáci
8 : 3 (4 : 2)
Branky: 15. Sukdolák, 17. Poříz, 53. Tyč

Mladší přípravka – L. Bohdaneč
9:3
Branky: Moravec 3, Mareček 3, Dvořák 2,
Remler

Starší přípravka

Mladší přípravka – Libchavy
7:2
Branky: Moravec 4, Dvořák 2, Remler

pokračuje ve výborných výkonech a zatím
prohrála pouze dvě utkání.
Starší přípravka – L. Bohdaneč
13 : 1
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Mladší přípravka – Holice
8:3
Branky: Moravec 4, Mareček 3, Gasparovič
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Pod basketbalovými koši…

Body: Dobruský 11, Vomlel 4, Čapek 4, Novotný 4, Přemyslovský 2,
Synek 2

…výsledky zápasů jednotlivých družstev,
odehraných do 15. 11. 2019

BK Přelouč – TJ SPŠ stavební Náchod
25 : 108 (9:52)
Body: Válek 7, Novotný 6, Uchytil 5, Čapek 4, Přemyslovský 2,
Vomlel 1

Muži:
Loko Trutnov – BK Přelouč
94 : 62 (35:32)
Body: Konvalina 22, Škarda 14, Zikmunda 14, Šindelář 5, Kautský 3,
Kouba 2, Bulušek 2

BK Přelouč – TJ SPŠ stavební Náchod
20 : 103 (6:50)
Body: Válek 5, Novotný 4, Uchytil 4, Čapek 3, Vomlel 2, Synek 2

Nejmladší minižáci U 11:

TJ SPŠ stavební Náchod – BK Přelouč
84 : 55 (48:30)
Body: Konvalina 15, Škarda 14, Šindelář Mi. 10, Bulušek 9, Dašek 5,
Šindelář Ma. 2
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Zprávy ze Sokola
S deštivými dny se zvýšil počet sportovců v sokolovně. Z venkovního hřiště se přesunuli do sálu volejbalisté a nohejbalisté.
Vyznavači výletů a turistiky vzpomínají na svůj PODZIMNÍ VÝLET,
který se uskutečnil ještě za příznivého počasí na začátku října. Nejdříve
navštívili zámek Sychrov a potom Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova. Statek nese jméno po rodině Dlasků, kteří zde nejen hospodařili, ale
vykonávali i funkci rychtářů. Výletníci si zde prohlédli expozici bydlení
v 19. a na počátku 20. století. Odpoledne zavítali do města Jablonec
nad Nisou, aby se podívali do jedinečného Muzea skla a bižuterie. Obdivovali krásné exponáty českých sklářských výtvarníků a designérů.
V suterénu sokolovny poctivě trénují členové ODDÍLU STOLNÍHO
TENISU. V letošní sezóně 2019/2020 mají v regionálních soutěžích dvě
družstva.
„A“ družstvo ve složení Pavel Špaček, Ondřej Kasal, Martin Havrda
a Václav Floner je účastníkem regionálního přeboru I. třídy.
„B“ družstvo ve složení Jan Brunclík, Jan Haas, Vít Černý, Josef Šebánek, Vladimír Havrda, Jiří Chvojka, Bohuslav Kočárník a Tomáš Sobotka hraje regionální přebor II. třídy.
Po šesti soutěžních utkáních si vedou velice dobře. A družstvo je
první a B družstvo je na šestém místě.

BK Přelouč – Sokol Nová Paka
65 : 82 (39:42)
Body: Zikmunda 27, Konvalina 13, Dašek 12, Bulušek 4, Šindelář Ma. 3, Kubát 2, Šindelář Mi.2, Pála 2
BK Přelouč – TJ Turnov
92 : 62 (52:28)
Body: Konvalina 29, Bulušek 25, Kubát 12, Zikmunda 12, Dašek 11,
Šindelář Mi. 2, Šindelář Ma.1
BK Přelouč – TJ Vysoké Mýto
82 : 74 (37:35)
Body: Konvalina 32, Zikmunda 13, Bulušek 11, Škarda 11, Kubát 6,
Šindelář Mi. 3, Plaček 3, Kautský 3

Ženy:
BK Přelouč – TJ Jiskra Havlíčkův Brod
76 : 78 (33:43, 66:66) po prodloužení
Body: Nešetřilová 23, Žáková 14, Roubová 13, Sedláčková 10, Rozsévačová 7, Pluhařová 7, Bogdányová 2
Sokol Hradec Králové – BK Přelouč
76 : 42 (33:24)
Body: Žáková 14, Rozsévačová 8, Písařová 7, Nešetřilová 6, Pluhařová 5, Sedláčková 2
SK Týniště n. Orlicí – BK Přelouč
55 : 50 (30:34)
Body: Žáková 15, Sedláčková 11, Rozsévačová 9, Nešetřilová 5, Písařová 5, Pluhařová 3, Hejná 2

Mladší žáci U 14:
SŠB Pardubice – BK Přelouč
52 : 25 (23:15)
Body: Dobruský 10, Novotný 5, Miláčková 4, Čapek 4, Přemyslovský 2
SŠB Pardubice – BK Přelouč

Sokol Hradec Králové – BK Přelouč
3 : 101 (2:39)
Body: Horák 20, Kuchyňka 18, Mucha 18, Miartušová 10, Rosenberger 10, Konvalina 8, Hladík 7, Marek 2, Jarolím 2, Danielka 2,
Mareček 2, Školníková 2
Sokol Hradec Králové – BK Přelouč
21 : 98 (15:48)
Body: Kuchyňka 22, Horák 22, Konvalina 16, Miartušová 10, Hladík 8, Rosenberger 8, Jarolím 6, Marek 4, Danielka 2

Domácí zápasy – prosinec:
8. 12. – nejmladší minižáci U 11
14. 12. – muži, ženy

81 : 27 (38:11)

Orel Přelouč – oddíl ﬂorbalu
Ještě než nastane vánoční čas, je možné
shlédnout tato mistrovská ﬂorbalová utkání
v městské hale v ulici Za Fontánou:

Pardubický přebor elévů
– sobota 7. prosince:
13:15 Orel Přelouč –
FbK Orlicko-Třebovsko
13:55 FbK Svitavy – Orel Letohrad-Orlice
14:45 Orel Přelouč – Orel Letohrad-Orlice
15:25 FbK Orlicko-Třebovsko –
FbK Svitavy
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16:15 Orel Letohrad-Orlice –
FbK Orlicko-Třebovsko
16:55 Orel Přelouč – FbK Svitavy
Mimořádně v odpoledních hodinách zveme ﬂorbalové fanoušky na turnaj našich elévů a elévek, které se představí na podzim poprvé také v domácí hale.

Pardubická liga starších žáků
– neděle 8. prosince:
Turnaj 5. výkonnostního koše bude v městské hale probíhat od 9:00 do 15:30 hodin.

D. Rambousková

Vzhledem k systému výkonnostních košů
půjde jistě o velmi vyrovnané a tudíž zajímavé a napínavé zápasy, které rozhodně stojí
za to vidět!
A protože se blíží vánoční čas
a nový rok, přejeme všem čtenářům Roštu
a obyvatelům Přelouče
krásné a požehnané Vánoce
a v novém roce 2020 pak pevné zdraví
a v neposlední řadě i mnoho zajímavých
sportovních aktivit a zážitků.
Mirek Kumstýř
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Křížovka
LUŠTĚNÍ
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Luštění pro děti
TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
část 6
Diviš Bořek se během husitského povstání i po něm víc než slušně napakoval
a stal se ve své době nejbohatším šlechticem východních Čech! Dokonce si kou-

pil Pardubice (tajenka – co sem nepatří)
a měl zálusk i na Přelouč (tajenka – co
sem nepatří), která byla první oporou
husitů ve východních Čechách. Naby-

1. CO SEM NEPATŘÍ
Vyhledejte dvě slova, která mezi ostatní významově nepatří.
A hurá! Máte tajenku!
BOBR*MEDVĚD*LIŠKA*JEZEVEC*KUNA*HROCH
ŽIRAFA*VLK*PARDUBICE*KRYSA*PARDÁL*RYS
ONDATRA*MYŠ*TYGR*GEPARD*GORILA*PANDA
ZUBR*SLON*JELEN*KAMZÍK*KANEC*REJSEK
KOČKODAN*KRÁLÍK*ORANGUTAN*FENEK*LEV
NUTRIE*LEVHART*ZEBRA*ŠIMPANZ*SOB*PLCH
ANTILOPA*LAMA*NOSOROŽEC*PAKŮŇ*MEZEK
GAZELA*PŘELOUČ*ZAJÍC* KŘEČEK*VELBLOUD
MORČE*PRASE BRADAVIČNATÉ*SRNEC*OSEL

tého majetku si moc neužil, protože ve
středu 8. ledna 1438 zemřel. A JEŠTĚ NĚCO! Najděte mezi dvěma portréty zmíněného pána OSM rozdílů!

Toto je poslední 6. díl luštění s redakcí MAKOVICE, správné řešení naleznete v lednovém vydání
Roštu (8. 1. 2020). Pro rok 2020 připravujeme pro
malé i větší luštitele nové křížovky a děkujeme
všem, kteří s námi od června luštili tyto dětské
hádanky s Makovicí.

2. ROZDÍLY

ŘEŠENÍ 5. DÍLU:
ŘEŠENÍ: 1. 1421 (viz obrázek); 2. Hrádku. 3. dílek c.

Znění listopadové křížovky bylo: … listopadový sníh ulehá v noci a v rámci losování zvítězila Jana Bahníková, které gratulujeme.
Malá věcná odměna je pro ni připravena v redakci Roštu, Městský úřad, 3. patro. Poslední tajenku tohoto roku zasílejte jako vždy
na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. Těšíme se na vaše odpovědi a pro rok 2020 připravujeme další sérii nových křížovek.

Gratulujeme Vašíkovi Kussmanovi, který správně vyluštil všechny
3 hádanky. V redakci Roštu na něj čeká malý dárek.
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