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Rada města
Schůze Rady města č. 21 ze dne 19. 8.

2019 mimo jiné projednala smlouvu o dílo
na vypracování stavební části projektové
dokumentace pro stavební povolení a pro -
vádění stavby na půdní vestavbu v budo-
vě základní školy v Kladenské ulici č.p. 494
v Přelouči s Ing. Vítězslavem Vomočilem,
Pardubice, smlouvu o dílo č. 39/2019 na ge-
nerální dodávku stavby „Zhotovení kana-
lizační stoky A1 pro zastávku RD Klenov-
ka – Třešňovka“ se společností HOLD s.r.o.,
Orel 35, 538 21 Slatiňany, dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v Klenovce – 3. etapa“, smlouvu
o dílo na realizaci veřejné zakázky „Parko-
viště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč“
s dodavatelem D & D PROFI, s. r. o., Palacké-
ho 485, 533 03 Dašice. Rada také například
schválila dohodu o ukončení smlouvy o dí -
lo, uzavřené se společností PRODIN a. s., Ji -
ráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 25292161,
na vypracování projektové dokumentace
pro stavební povolení a realizaci stavby na
celkovou rekonstrukci Trutnovské ulice
s čás tí ulice V Zahrádkách včetně veřejné -
ho osvětlení, dále příkazní smlouvu na po-
dání žádosti o podporu z OPŽP na projekt
„Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“
se společností Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a. s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha.
Projednaly se majetkové převody, zápis ze
schůze OV Klenovka ze dne 19. 7. 2019,
zápis Komise místní samosprávy Štěpánov
ze dne 24. 7. 2019, zápis OV Lohenice ze
dne 11. 8. 2019, zápis KMS Lhota – Škudly
ze dne 13. 8. 2019, zápis KMS Tupesy ze
dne 9. 8. 2019. I. Rada města souhlasila s po -
žadavkem příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Přelouč zakoupit hudební
nástroj křídlovku YAMAHA YFH – 8310
ZGS v hodnotě 70.000 Kč z fondu investic
této příspěvkové organizace. Velice dlouho
se probíral návrh na změnu systému svozu
komunálního odpadu z odboru životního
prostředí. Nakonec se rozhodlo o předlo-
žení návrhu odboru životního prostředí na
změnu systému svozu komunálního odpa-
du zastupitelstvu města a Rada města do-
poručila schválit změnu systému svozu ko -
munálního odpadu ve variantě:
a)  úprava svozu SKO (směsný komunální

odpad) od rodinných domů na frekven-
ci 1x 14 dní

b) zavedení svozu BIO (hnědé popelni-
ce) i v zimním období s frekvencí svozu
1x 28 dní, 

c)  rozšíření svozu plastu a tetrapaku (žluté
popelnice) na frekvenci svozu 1x 14 dní, 

d) zavedení svozu papíru od rodinných do-
mů (modré popelnice) s frekvencí svo-
zu 1x 28 dní, 

e)  doplnění sběru jedlých olejů v rámci
svozu hnědých popelnic. 

22. schůze Rady města se konala dne
2. 9. 2019. Na této se schůzi se hned v úvo -
du doporučilo Zastupitelstvu města Pře-
louče schválit pořízení Změny č. 3 Územní-
ho plánu Přelouč zkráceným postupem,
rada doporučila Zastupitelstvu schválit po-
řízení zastavovací studie pro lokalitu Lohe-
nicko mělických písníků (mimo chráněného
ložiskového území), nevyhovět požadova-
né změně v bodě č. 6. a zažádala zařadit do
změny č. 3 územního plánu Přelouč pož a -
davek rady města dle usnesení č. 10/34/2019
ze dne 11. 3. 2019 (úniková cesta). Zastu-
pitelstvu se také doporučilo schválit návrh
rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu měs -
ta pro rok 2019. Rada schválila také ma-
jetkové převody, dodatek č. 1 ke smlouvě
o dí lo, uzavřené na rekonstrukci sociálních
zařízení v budově Základní školy Smetano-
va ve Smetanově ulici č.p. 1509 v Přelouči
se společností STAVEBNÍ PODNIK PŘE-
LOUČ, s.r.o., Chrudimská 1661, 535 01 Pře -
louč, dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, uza-
vřené na stavbu „Rekonstrukce chodníků
v ul. B. Němcové v Přelouči“ se společnos-
tí Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437,
566 01 Vysoké Mýto, dodatek č. 1 smlou-
vy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Vý-
měna střešní krytiny na ZŠ Přelouč, Ma-
sarykovo nám. č.p. 1 a č.p. 45“ s doda-
vatelem Aleš No hejl, Přelouč. Rada také
projednala zápis ze schůze Komise místní
samosprávy Štěpánov ze dne 14. 8. 2019,
zápis z jednání Kulturní a školské komise
města Přelouče ze dne 27. 8. 2019. Na zá-
věr rady se odsouhlasil návrh programu

V. zasedání Zastupitel stva města Přelouče
v termínu 17. 9. 2019.

Na 23. schůzi Rady města dne 17. 9.
2019 se mimo jiné projednala Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohodu o umístění stavby, uzaví-
ranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distri-
buce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2301/3,
p.č. 2301/2, p.č. 2301/1, p.č. 1305/3 a p.č.
2013 vše v k.ú. Přelouč nebo také zápis č. 4
z jednání bezpečnostní a dopravní komise
ze dne 2. 9. 2019. Rada města schválila do-
datek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřej-
né zakázky „Regenerace sídliště U Školy
v Přelouči – 3 etapa“ s dodavatelem NOVO -
STAV KOMUNIKACE a.s., Hradec Králové. 

Zastupitelstvo města
V pořadí V. zasedání Zastupitelstva

města Přelouče se konalo v úterý 17. zá -
ří 2019 a zahájilo se v 16 hodin. Na úvod se
odsouhlasil program zastupitelstva a dále
na programu bylo: zpráva o činnosti RM
v období mezi IV. a V. zasedáním ZM, ná-
vrhy a stanoviska výborů finančního, ma-
jetkového, návrhy a stanoviska osadních
vý borů Lohenice, Mělice a Klenovka, návrh
na změnu systému svozu komunálního od -
padu, návrh rozpočtového opatření č. 4 roz -
počtu města pro rok 2019, pořízení „Změny
č. 3 Územního plánu Přelouč zkráceným
postupem“, smlouva o právu provést stav-
bu „Rampa u bytového domu č.p. 91“ na
pozem ku p.č. 881/1 v k.ú. Přelouč mezi
Měs tem Přelouč a Společenstvím vlastní-
ků jed notek Pardubická 91, Přelouč, dále se
projednalo několik majetkových převodů,
odsouhlasil se návrh na odvolání a vol bu
nového člena Osadního výboru Klenovka. 

10/19

INFORMACE KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ KOMISE
V květnu se členové komise dohodli na zjištění spokojenosti veřejnosti s nabíd-

kou kulturních a volnočasových akcí v Přelouči. Během června a července byly do-
tazníky k dispozici na 10 místech v Přelouči a také na FB. Děkujeme všem, kdo jste
nám dotazníky vyplnili. Celkem jich bylo 313. 

Podle odpovědí je spokojených nebo spíše spokojených 59 %, spíše nespoko-
jených 30 % a nespokojených 7 %. 4 % neuvedla. 

Preferovaná zábava: koncerty 201 respondentů, kino 175, sportovní akce 159,
divadlo 98, výstavy 80, přednášky 74, komentované prohlídky 43, jiné 40.

Co chybí: akce pro děti 74 respondentů, kteří uvedli obecně akce pro děti, nebo
např. dětské koncerty, divadlo pro děti apod. Dále venkovní multifunkční hřiště 17,
dětská hřiště 9, sportovní akce a sportovní dny 15. Bazén uvedlo 29 respondentů. 

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, předsedkyně

Město Přelouč, Sokol Přelouč, Junák Přelouč, 
Klub Dr. M. Horákové

a Klub rodáků a přátel města Přelouče Praha

v sobotu 28. 10. 2019 v 10 hodin 
vzpomenou 101. výročí vzniku 

samostatného československého státu
položením kytice k památníku 

československé státnosti 
v parku u městského kina.

Vystoupí pěvecký sbor J. B. Foerster.

Zveme občany k účasti na této slavnosti.

Všechna usnesení naleznete na stránkách města. MG
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Krteček se tomu směje…
a mně se chce brečet, je mi smutno, mám vztek, nadávám a ří-
kám si, kdo tohle může udělat? Co je to za člověka? Copak nikdo
nikoho neviděl? Copak si nikdo ničeho nevšiml? Proč nezavolal
městskou policii? Nevyfotil? Nenatočil? Vždyť s mobilem v ruce
chodí dneska skoro každý… Já vím, že tady asi pláču na špatném
hrobě, protože majitel odpadu bude zřejmě negramotný, ale
apeluji na ostatní občany, aby si více všímali, co se kolem nich
děje, aby nebyli lhostejní, protože dokud bude takováto činnost
procházet bez potrestání, bu de se dít i nadále. A tak prosím,
všímejte si, nebuďte lhostejní…

Helena Klápová, 
OŽP

10/19

Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu, 

zpětný odběr elektrozařízení
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje
pro místní části města Přelouče svoz komunálního vel ko   -
objemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozaří -
ze ní pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru.
Velkoobjemový odpad: nábytek, matrace, linoleum, ko-
čárky, koberce, zrcadla apod. 
Nebezpečný odpad: oleje, zbytky barev, obaly od barev,
pryskyřice, rozpouštědla, léky apod.
Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru:
lednice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače,
žehličky apod.
PNEUMATIKY, STAVEBNÍ SUŤ, BIOODPAD, ETERNIT,

SUDY S ASFALTEM, STAVEBNÍ POLYSTYREN NE!
UPOZORŇUJEME, ŽE JE TŘEBA VYČKAT 

PŘÍJEZDU SVOZOVÉHO AUTA.

Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího
harmonogramu: 

Termín svozu: 
sobota 12. října 2019

STANOVIŠTĚ                                 HODINY

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

Svoz větví 

Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické
služ by města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze
stromů a keřů.

q pro město Přelouč

v pondělí 11. listopadu 2019
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, 

a to nejdříve víkend před svozem. 

q pro místní části Klenovka, Štěpánov,
 Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice 
    a Tupesy 

v pondělí 18. listopadu 2019
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, 

a to nejdříve víkend před svozem. 

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

Svoz bioodpadu 
v zahrádkářských koloniích
a v chatové oblasti Březiňák

Oznamujeme občanům, že poslední umístění velkoob-
jemového kontejneru na bioodpad proběhne: 
v lokalitě Kréta I            od 11. 10. do 18. 10. 2019; 
v lokalitě Kréta II          od 18. 10. do 25. 10. 2019; 
v lokalitě Svornost        od 25. 10. do 1. 11. 2019
a v chatové oblasti Březiňák od 1. 11. do 8. 11. 2019.

Svoz bioodpadu 
v hnědých 

plastových nádobách
Oznamujeme občanům města Přelouče a místních čás -
tí, že svoz bioodpadu zajišťovaný pomocí hnědých po-
pelnic bude prováděn do konce 48. týdne;

poslední svoz tedy bude uskutečněn
v týdnu od 25. do 29. listo padu 2019

v závislosti na dané lokalitě. 

Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické je možné biologicky
rozložitelný odpad ukládat celoročně. 

Připomínáme pro vozní dobu sběrného dvora:
                       Pondělí     13:00 – 17:00 hod.
                       Středa       10:00 – 15:00 hod.
                       Pátek        13:00 – 17:00 hod.
                       Sobota        8:00 – 12:00 hod.

V PONDĚLÍ 28. ŘÍJNA BUDE SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘENÝ
Informujeme občany, že v pondělí 28. října, v den státního svátku,
bude sběrný dvůr uzavřený; otevřený bude v normální provozní
době, tedy hned v následující středu v době od 10 do 15 hodin.
Děkujeme občanům za pochopení.
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Slavnostní večer opět naprosto skvěle moderoval Ondřej Kepka,
který je také prezidentem Herecké asociace. V 17 hodin v přeloučské
Občanské záložně přivítal všechny hosty v sále, kde nechybělo plno
známých tváří, starostka města Irena Burešová a místostarosta měs ta
Ivan Moravec, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a jeho
první náměstek Roman Línek, dále řada hereček a herců jako napří-
klad Eliška Balzerová, Tereza Bebarová, Vladimír Včelná, Ilona Svobo-

dová, Jaroslava Obermaierová, David Novotný, Jiří Klem, Dalimil
Klapka a další známé osobnosti. FITES v sále zastupovala Zdena Čer -
máková či Jaroslav Černý. Ondřej Kepka přivítal i diváky na Masary-
kově náměstí u velkoplošné obrazovky, letos nově i diváky na webových
stránkách České televize, kde se celý slavnostní večer v přímém pře nosu
vysílal online také. O hudební doprovod se v průběhu celého večera
tentokrát postarala vokální skupina VOSK. 

HERECKÉ CENY SI ODNESLI: 
Tereza Bebarová za roli Enid Blytonové, (herečka Helena Bon -

ham Carter) ve snímku Enid a David Novotný za roli Adriana
Cronauera (herec Robin Williams) ve
sním  ku Dobré ráno, Vietname – Cenu
Františka Filipovského za nejlepší žen-
ský a mužský herecký výkon v dabingu
udě lilo Město Přelouč.

Zvláštní cenu poroty za dětský he -
rec ký výkon v dabingu do 15 let věku
dí tě te „Kouzelný prsten“ získal Šimon
Fikar za zpí vající roli Miguela (herec An -
thony Gon zalez) ve snímku Coco. Tu  to
cenu udě luje Herecká asociace a garan -
tem je Ondřej Kepka.                                              Šimon Fikar

Cenu Františka Filipovského za dlouhodobé herecké mistrov -
ství v dabingu tentokrát získali hned čtyři herci. Jsou jimi Jana Šul -
cová, Aranka Lapešová, dále Jiří Klem a in memoriam Václav
Postránecký, za kterého cenu převzal jeho syn. Tuto cenu uděluje
od roku 1995 výhradně Prezídium Herecké asociace. 

Cenu diváků za nejlepší ženský a mužský herecký výkon v da -
bingu získali Eliška Balzerová za roli Joan Crawfordové (herečka
Jessica Lange) v seriálu Zlá krev I. a Vojtěch Dyk za roli Grinche
v animovaném snímku Grinch, pod záštitou Českého filmového
a televizního svazu FITES, z. s.

Na pódiu přivítal na závěr slavnostního udílení Ondřej Kepka ta-
ké Pavlínu Fillipovskou, která převzala z rukou ředitele České min-
covny Michala Drtiny pamětní medaili s portrétem Františka Fili-
povského a s logem Cen Františka Filipovského. Pamětní medaile
v letošním jubilejním 25. ročníku rozšířily ocenění pro vítěze jednot-
livých kategorií společně s již tradiční keramickou soškou z dílny
Claudie Vánišové a pamětními certifikáty od Veroniky Kovářové. 

„Dovolte mi, popřát všem nominovaným a oceněným, aby i na-
dále vytrvali ve svém úsilí a nadále šířili dobré jméno proslulého čes -
kého dabingu“, uzavřel celý slavnostní večer Ondřej Kepka.

Pestrý program probíhal také na Masarykově náměstí, na pódiu
za školou a také v Zahradní galerii Art a účast byla skutečně veliká.
Počasí také vyšlo na jedničku, takže jubilejní 25. ročník se celkově
skutečně vydařil a dík patří všem, kdo se podíleli na organizaci celé
akce, a především vám všem, kteří jste společně s námi jubilejní
ročník v Přelouči oslavili.

Kompletní výsledky naleznete na www.cffd.cz.
V Roštu č. 11 naleznete rozhovor s autorkou keramických

sošek Claudií Vánišovou!!! text MG, foto I. Sviridov
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Zprávy z radnice
Léto a dovolená jsou bohužel skutečně nenávratně za námi, sta-

vební práce však i během letních měsíců probíhaly na více místech
v našem městě. Některé stavební projekty odstartovaly již v průběhu
roku 2019, některé ještě dříve. Například „Rekonstrukce chodníků
v ulici Boženy Němcové v Přelouči“ se zahájila již koncem listo-
padu loňského roku, ukončení stavby proběhlo k 31. 7. 2019. Zho -
tovitelem tohoto díla byla společnost Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.
s konečnou cenou 10 279 510 Kč vč. DPH.

V březnu 2019 bylo předáno staveniště firmě NOVOSTAV KO-
MUNIKACE a. s. Hradec Králové, zhotoviteli projektu „Regenerace
panelového sídliště U Školy v Přelouči – 3. etapa“. Veškeré úpravy
a stavební práce se dokončily již v průběhu prázdnin, převzetí
stavby proběhlo 12. července 2019 a cena tohoto projektu byla
8 367 786 Kč vč. DPH. Touto 3. etapou se uzavřela regenerace ce -
lé části panelového sídliště. Následovat budou regenerace nejstar-
šího sídliště ve městě (mezi ulicemi Kladenská, Smetanova, K. Čap -
ka a Žižkova).

Základní škola na Masarykově náměstí již dlouho plánovala
výměnu oken. Od 1. června zahájila společnost OKNOSTYL
group s. r. o. Kuřim stavbu „ZŠ Masarykova č. p. 1 a č. p. 45 – vý-
měna oken“. Konečná částka byla vyčíslena na 4 530 000 Kč a fi-
nální zakázka včetně odstranění závad byla předána Městu Pře-
louč k 30. 8. 2019. Děti tedy první školní den usedly do tříd již
s novými okny, což byl nejdůležitější úkol pro zhotovitele a také
hlavní zadání Města Přelouče, stihnout všechny práce na oknech
do začátku nového školního roku. 

Ke dni 10. 6. 2019 byla předána společnosti Mopos Communi -
cations, a.s. Pardubice zakázka „Rekonstrukce veřejného osvět-
lení v Klenovce III. etapa“. Konečná částka tohoto projektu byla
1 600 000 Kč vč. DPH a ukončena byla k 30. 8. 2019. 

Všechny tyto projekty byly financovány z rozpočtu města. 
Odbor správy majetku.

Ačkoliv ve čtvrtek 29. srpna 2019 sice pro děti pomalu ale jistě
končily prázdniny, stavba nového mostu Valy – Mělice právě na
konci letních prázdnin naopak začala. Na základní kámen této
stavby symbolicky poklepali zástupci Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Lubomíra Fojtů, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického
kraje Ing. Miroslav Němec, zástupce Pardubického kraje a další
významní hosté. Za Městský úřad Přelouč – stavební odbor se
poklepu zúčastnili Lubomír Novotný a Ing. Jan Kysilka. Nový oce-
lový most staví společnost SMP CZ a. s. a Metrostav a. s. a do
provozu bude uveden v červnu roku 2020. Kdo se z Valů do Mě-
lic a zpět vydá nyní, dostane se přes Labe po improvizované dře-
věné lávce pěšky. Z pohledu stavebního odboru je tato stavba
velice dob ře bezpečnostně zajištěna právě především pro pěší či
cyklisty, kte ří ji po dobu rekonstrukce mostu ve Valech a Mělicích
budou využívat.                                Text, foto – MG

10/19

V Přelouči se rozdávaly Ceny Františka Filipovského za dabingovou tvorbu
již po pětadvacáté

V pondělí 14. 10. 2019 v 21.55 h odvysílá Česká televize na ČT art
vý roční 25. ročník cen za dabing v Přelouči očima režiséra Danie la
Hnáta. Předávání cen bude tvořit rámec filmu, který představí nej-
větší osobnosti tohoto oboru, zároveň pak skrze rozhovory s nimi vy -
jeví, co se za poslední čtvrtstoletí v oboru změnilo a jakým výzvám če lí
dabing dnes. Nenechte si ujít tento filmový dokument na ČT art.

DÍVEJTE SE!
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Zprávy ze SOKOLA
U pomníku T. G. Masaryka se v sobotu 14. 9. sešla hrstka

lidí a vyslechla si pár slov u příležitosti výročí úmrtí našeho
prvního prezidenta. Nikdy na něj nezapomene Sokol bratr
Miroslav Brebera, který jako desetiletý kluk viděl na vlastní
oči jeho pohřeb. Jako každý rok i letos položil květiny u jeho
pomníku na náměstí TGM. Radost mu udělala Nicol Hatašo -
vá, která přednesla báseň J. Seiferta „To kalné ráno“, ve které
básník vyjádřil smutek celého národa.

10/19

Jubilanti srpen
Marie Pospíšilová                  95 let
Věra Liebichová                    90 let
Marie Tesařová                      88 let 
Stanislava Nekvapilová        87 let
Daniela Cuhorková              86 let
Dagmar Rejmanová              86 let
Zdeňka Bidmonová              85 let
Ludmila Kašparová               85 let
Jarmila Kaplanová                85 let
Vladimír Jirásko                     80 let
František Kožený                   80 let
Marie Kučerová                     75 let
Jindřiška Stará                        75 let

Zlatá svatba
Danuše a František 
Nekvapilovi                               8. 8.

Jubilanti září
Zdeněk Kopecký                   89 let
Jaromír Rambousek             89 let
Marie Žáčková                      87 let
Marie Gerndtová                  87 let
Miroslav Šimek                      86 let
Marie Matoušová                 86 let
Karel Chaloupský                  86 let
Božena Veselá                        85 let
Ludmila Nepokojová           80 let

Stříbrná svatba
Renáta a Tomáš 
Víznerovi                                 17. 9.

Zlatá svatba
Hana a František 
Valentovi                                 11. 9.

PŘ ELOUČÁCI

Vzpomínka
Vzpomínáme na 

Květoslavu 
a Vladimíra RŮTA, 

kteří nás opustili v březnu 
a červnu tohoto roku.

Děkujeme všem, kdo vzpomínají s námi.  
Rodina.

Vzpomínka
Dne 12. října 2019

uplyne rok od doby, 
kdy nás navždy opustil

pan 

Bohumil PÍSAŘÍK. 

Stále vzpomíná 
manželka a rodina. 

Anežka Dostálová Veronika Kaňková Veronika Rumlová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Po letních prázdninách první vítání občánků proběhlo v zasedací místnosti Městského úřadu 

v úterý 10. září 2019. Přivítali jsme 8 nových občánků. 
Všem velice gratulujeme a přejeme do života hodně zdraví a štěstí. 

Karolína Mesiarkinová Jaroslav KurkaTereza Jedličková Vivien Martinů

Poděkování
V zasedací místnosti Městského úřadu se koná slavnostní

Vítání občánků již od roku 2012. Sedmým rokem vítá sta -
rostka města Irena Burešová naše nové občánky společně se
zástupcem Sboru pro občanské záležitosti, zástupkyní mat -
riky úřadu a fotografem Igorem Sviridovem. V neposlední řa -
dě se pravidelně o pěvecký doprovod v rámci této slavnostní
chvíle po celou dobu stará paní vychovatelka Kateřina Neča -
sová s dětmi ze Základní školy Masarykovo náměstí v Přelou -
či. Děkujeme dětem a paní Nečasové za tuto velkou vstřícnost
a pomoc. Zpívání dětí je vždy veselým obohacením tohoto
obřadu a doufáme, že v této spolupráci budeme pokračovat
i nadále. 

Vedení Města Přelouče
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

O PŘELOUČSKOU VĚŽ
postupová soutěž ve sportovním tanci tř. B, C, D párů České republiky

12. října 2019 od 9 hod.
Občanská záložna

POHANSKÝ VĚK A POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ
V POVĚSTECH PŘELOUČSKA

přednáška Mgr. Martina Štěpánka

29. října 2019 v 18 hod.
Přednáškový sál KICMP, Masarykovo náměstí

Vstupné 40 Kč

JAKUB SMOLÍK
koncert s kapelou

4. prosince 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 340/300 Kč                                   Předprodej od 3. 9. 2019

HODINA DUCHŮ 
Komedie, která si pohrává s myšlenkou, 

co duchové vlastně dělají...
Hrají: Pavlína Mourková, Eva Decastelo, Lucie Linhartová, Michal Kavalčík,

Jindra Kriegel, Bořek Slezáček, Josef Hervert, Matěj Kriegel

20. listopadu 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč  

Vstupné 240/220 Kč
www.divadloartur.cz

NATĚRAČ
bláznivá komedie o neúspěšném herci, živícím se jako malíř pokojů

Hrají: Leoš Noha, Barbora Mottlová, Eva Decastelo

17. října 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 220/200 Kč                                  www.komedienaterac.cz

VÁCLAV UPÍR KREJČÍ V POŘADU „A BUDE LEGRACE“
dětské představení

20. října 2019 od 15 hod.
Kino Přelouč                                                                  Vstupné 100 Kč

LUKÁŠ PAVLÁSEK V POŘADU KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH
8. listopadu 2019 v 19 hod.

Kino Přelouč                                                         Vstupné 170/150 Kč
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Už 130 let slouží městská knihovna ob-
čanům našeho města. Ale knihy se v Přelou-
či pro veřejnost půjčovaly ještě před oficiál -
ním zahájením jejího provozu.

Městská knihovna v Přelouči je jednou
z nejstarších nepřetržitě fungujících volno-
časových organizací ve městě. Starší histo -
rii ma jí jen dobrovolní hasiči (1876) a So-
kol (1888). Založena byla sice roku 1889, ale
tradice sahá do starších dob, do začátku
60. let 19. století. 

Tehdy se totiž v Přelouči po vydáni Říj-
nového diplomu (1860) začal rozvíjet spol-
kový život v moderní podobě. 

Již v 60. letech 19. století prokazatelně
v Přelouči existoval čtenářský spolek.

Máme o něm nejvíce informaci z let 1861–
1868. Vznikl hned 1. ledna 1861 pod názvem
„Spolek čtenářský okresu Přeloučského“. Úřa -
dy byl oficiálně povolen až po osmi měsících.
Jak uvádí městská kronika, „do té doby klestil
sobě v tichosti a pilně cestu trním prorostlou
k vznešenému cíli svému vzdělávat morálně
a politicky spoluobčany své, a je takto při-
pravovat pro naše poměry ústavní a samo-
správu obecní.“

Předsedou byl zvolen Václav Pour z Valů,
místopředsedou Antonín Sekerka. Členové
spolku si například na první důležité schůzi
kladli dvě základní otázky:
a)  vyžadují-li naše ústavní poměry vzdělání

občanů vůbec a politické zvláště?
b)  jakých prostředků se chopiti třeba, by čtenář -

ský spolek této své vznešené úloze dostál?“
Další valná hromada byla 6. 4. 1863 v čí-

tárně hostince U modré hvězdy (zde se ko-
nala všechna následujíc jednáni, hostinec
stával v místech domu čp. 419 na Masary-
kově náměstí), kde se „mezi jiným stran zří-
zení knihovny rokovalo“. 19. července 1863
se řešilo, jak přimět vesničany, aby více četli
a jaký je vlastně užitek ze čteni. Další setkání
bylo 19. prosince 1863. Zde se mluvilo o tom,
jak zlepšit činnost a jak nejlépe založit kni-
hovnu. 

První veřejná knihovna ve městě byla
i díky tomuto čtenářskému spolku od 60. let
19. století v budově školy, resp. radnice na
dnešním Masarykově náměstí (jedná se
o dům čp. 1/45). Tento objekt zde byl do-
končen až roku 1882, předchozí školní bu-
dova byla však zhruba v jeho místech.

Základem knihovny se stal dar Adolfa
Potůčka, který věnoval v dubnu 1863 více jak
100 českých knih a další přislíbil. 

Více se ale knihovnou obec začala zabý-
vat až v 80. letech 19. století. Roku 1884 se
do Přelouče přistěhoval advokát, spisovatel

a básník JUDr. Ladislav Quis a z jeho podně-
tu došlo k dalším změnám. Výrazně pomoh-
la Občanská záložna a především místní dů-
chodní Jan Dítě. Od podzimu roku 1889 lze
tak datovat zahájení činnosti Městské kni-
hovny.

Ze školní knihovny byly spisy přeneseny
do budovy Občanské záložny, která se o kni -
hovnu organizačně i hmotně starala a 12. lis -
topadu 1889 se knihovna stala obecním ma -
jetkem.

Tím vznikla skutečna veřejná městská
knihovna. A i po 130 letech činnosti zůstává
smysl její existence stále stejný. Šířit vzděla-
nost a umožnit přístup ke knihám a infor-
macím všem bez rozdílu.

S využitím textu Mgr. Matěje Pešty pro
publikaci 130. let Městské knihovny Přelouč

zpracovala L. Hývlová
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Počátky činnosti Městské knihovny v Přelouči na konci 19. století MĚSTSKÁ KNIHOVNA

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Prázdniny jsou za námi a my jsme v naší knihovně s projektem S knížkou do života

(Bookstart) zahájili další školní rok. Setkání jsou určena pro děti od 1,5 roku do 3 let. S dět -
mi, které už nastoupily do školky, jsme se rozloučili a přivítali jsme nové. Velmi nás těší,
že zájem rodičů o rozvoj čtenářské gramotnosti nejmenších stále roste. 

„Princeznička na bále poztrácela korále, její táta mocný král Honzíka si zavolal…“. Kdo
by si tuto básničku z dětství nepamatoval. Tématem zářijových schůzek byla pohád -

 ka o Honzo-
vi. Dě ti si vy -
 zkou šely vá -
lení na pe ci,
zhlédly část
děje po hád -
ky a poté se
s Honzou vy -
daly za pa-
nem krá lem.
Pohádkový

Honza i děti s maminkami zarecitovali králi celou básničku
a král jim vysvětlil, jaké další úkoly musí splnit. Děti si hrály
s drakem, stavěly komín z kostek, navlékaly korále, hledaly
písmenka i počítaly s beruškami. Jako odměnu si mohly od-
nést vlastnoručně vyrobenou korunku z papíru a stát se tak králem nebo princeznou. Před
odchodem ještě stihly „přečíst“ oblíbená leporela a některá si vypůjčit domů. 

Už teď se těšíme, co nám přinese Bookstart v příštím měsíci.                         Petra Šitler
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Adaptační kurz PRIMA
Ve dnech 3. a 4. září 2019 absolvovali žáci primy adaptační setkání

v kempu ve Břehách. Cílem bylo seznámení se s třídním kolektivem
i s třídním učitelem. Většina aktivit probíhala na principech prožitkové
pedagogiky. Žáci byli motivováni ke komunikaci, k samostatné práci
a k důvěře v tým. Výrazným zážitkem bylo slavnostní uvedení do studia
na gymnáziu. Šerpování primánů se odehrálo v noci, pod širým nebem
a při světle svíček. Celá třída na závěr složila slib.

Adaptační kurz 1. ročníků
Ve dnech 4. a 5. září 2019 se zúčastnili žáci prvních ročníků maturit -

ních i učebních oborů adaptačního kurzu. Zahájili jej ve škole cyklem pre -
ventivních přednášek a poté se přesunuli do kempu Buňkov ve Břehách.

Aktivity, kterým se žáci věnovali, byly zaměřeny na poznání spolu-
žáků, komunikační dovednosti a týmovou spolupráci. Nechyběla ani
noční hra.

V závěru kurzu byly jednotlivé týmy vyhodnoceny, těm nejlepším
byly předány diplomy a drobné ceny.

Workshop Chemquest

Dne 4. 9. 2019 jsme se účastnili workshopu k soutěži CHEMQUEST,
kde pro nás byla přípravená zajímavá přednáška o umění projevu a 4 bloky
laboratoří. Mohli jsme si vyzkoušet výrobu konopného krému, pokusy
s povrchovým napětím, pokusy se svítící chemií a přípravili jsme si bouř-
kové skleničky.

Česko-německý kabaret
Němčináři z kvinty zavítali ve středu 11. září do pardubického di-

vadla Exil, kde si mohli užít česko-německý kabaret To téma/ Das The-
ma. Skupinka herců hovořících německy i česky nás pobavila svými
historkami, písněmi, vtipy, legračními postřehy a průpovídkami. Na
řadu přišlo i vypravování o životě v exilu, téma hledání identity a pře-
konávání předsudků. Představení se vydařilo a mělo u studentů pozi-
tivní ohlas.

Burzy a přehlídky středních škol 
podzim 2019

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč se bude na podzim
2019 prezentovat v těchto městech:

4. 10. – 5. 10.  Rychnov n. Kn.           18. 10. – 19. 10.  Jičín
9. 10. – 10. 10.  Česká Třebová          24. 10.                  Chrudim

11. 10. – 12. 10.  Trutnov                      1. 11. – 2. 11.  Pardubice
14. 10. – 15. 10.  Kolín                           5. 11.                  Semily
16. 10.                  Kutná Hora                8. 11.  Pardubice (ČSOB Aréna)
17. 10.                  Svitavy                        8. 11. – 9. 11.  Náchod
17. 10.                  Nymburk                    15. 11. – 16. 11.  Hradec Králové
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NAUČNÁ LITERATURA
Knihovnictví
PUCHNER, Martin 
Svět ve slovech, aneb, O síle příběhů utvářet ná-
rody, historii a civilizaci. 
Brno: Host, 2018.
Náboženství
BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, dalajlama XIV. 
Kniha radosti: jak být trvale šťastný v dnešním
proměnlivém světě. 
V Brně: Jota, 2017.
Politika, vojenství, druhá světová válka
DRDA, Adam 
Normalizované životy II: podle cyklu televizních
dokumentů příběhy 20. století. 
V Praze: Albatros Media: Česká televize, 2018.
Výchova, školství
JANOTOVÁ, Zuzana 
Publikace s uvolněnými úlohami z mezinárod-
ního šetření PIRLS 2016: úlohy ze čtenářské gra-
motnosti pro 4. ročník / Zuzana Janotová, Deni -
sa Tauberová, Hana Košťálová, Hana Podešvová,
Eva Potužníková, Petra Nová. 
Praha: Česká školní inspekce, 2018.
Ekologie
TLUSTÁ, Barbora
Bez obalu: jak žít zero waste. 
Brno: Jota, 2019.

KRÁSNÁ LITERATURA
ŠTRÁFELDOVÁ, Milena 
Svetr ze zbytků: povídky o síle žít a odvaze vzdo-
rovat osudu. Praha: Mladá fronta, 2018. 
Soubor povídek české autorky, která stejně jako
ve svých románech i zde překvapuje originálním
pohledem na české dějiny.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PIRODDI, Chiara 
Narození vlaštovky. Praha: Dobrovský s.r.o., 2019.
(Knihy Omega. Montessori: Svět úspěchů).
PIRODDI, Chiara 
Zrození květiny. Praha: Dobrovský s.r.o., 2019.
(Knihy Omega. Montessori: Svět úspěchů). JK.
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI ZVE K NÁVŠTĚVĚ A NABÍZÍ NOVÉ TITULY
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Kroužky 2019–2020
Doučování z matematiky 9. tř. st       od 7.00     p. uč. Horychová
Doučování z matematiky 8. tř. čt      od 7.00     p. uč. Horychová
Doučování z matematiky 7. tř. út      od 7.00     p. uč. Holická
Doučování z matematiky 6. tř. pá     od 7.00     p. uč. Holická
Doučování z českého jaz. 3. tř. st       od 11.50     p. uč. Paráková
Anglický jazyk 2. tř. po     od 11.50     p. uč. Paráková
Anglický jazyk 1. tř. út      od 11.50      p. uč. Pokorná
/od 2. pololetí kroužek anglický jazyk pro 2. tř./
Výše uvedené kroužky jsou z projektu – jsou zdarma.

Logopedie    út      od 12.30     p. uč. Staňková
Logopedie    po     od 13.00     p. uč. Černohlávková
Keramika     čt      od 13.30     p. uč. Šorfová
Keramika     po     od 13.00     p. uč. Vašíčková
Florbal          út      od 15.30      p. uč. Bulušek

První den ve škole
2. září 2019 začal nový školní rok. Na tento den se určitě nejvíce těšili naši

nejmenší školáčci – prvňáčci. Poprvé si sedli do lavic ve svých třídách, prohlédli
si, kromě dárků, své budoucí spolužáky a seznámili se se svými třídními učitel-
kami D. Staňkovou a P. Hájkovou. Prvňáčky na škole přivítala i p. ředitelka
H. Konvalinková s p. zástupkyní K. Pokornou a promluvil k nim p. místosta-
rosta I. Moravec.

Všichni přejeme našim novým školáčkům co nejvíce úspěchů, krásných
zážitků, zkrátka příjemně prožitá školní léta. ☺

Mgr. D. Staňková

Atletický čtyřboj
V úterý 10. září se zúčastnili

žáci naší školy atletického čtyř-
boje v Pardubicích. V konku-
renci deseti škol obsadili chlap-
ci i dív ky shodně sedmé místo.
Nejlepších výkonů v kategorii
chlapců dosáhli Aleš Kysilka
v bě hu na 60 metrů a Adam Vo -
sáhlo v běhu na 1000 metrů,
v ka tegorii dívek pak ve vrhu
kou lí výkonem 9,28 metru obsa -
dila druhé místo Anežka Skalová.

Mgr. M. Bulušek

ADAPTAČNÍ KURZ PRO 6. třídy – ZDERAZ
A hurá na kurz, řekli jsme si, když jsme vyjížděli zamračenou a deštivou

krajinou kolem Chrudimi a Slatiňan směrem ke Zderazi. Trochu nám zatrnulo,
neboť jsme přijeli k cíli a autobus zamířil přímo do areálu místního zeměděl-
ského družstva. Naštěstí se zde jen otáčel a my o kousek níže dostali záhy hezké
ubytování v hotelu Renospond ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Počasí se
po našem příjezdu vylepšilo, a tak jsme neváhali zamířit prozkoumat zdejší
okolí. Po procházce a hrách na louce nás čekala večeře. Vařili tu opravdu vý-
borně. Druhý den po snídani jsme se vydali přes les k záchranné stanici pro
hendikepované živočichy s názvem Pasíčka. S rozmanitými osudy zdejších
zvířátek nás při poutavém vyprávění seznámila paní Ježková. Navazují tu i ne -
obvyklá přátelství, třeba pštros a divočák. Zpátky do hotelu na oběd se nám
šlo snadno, protože jsme měli zásobu zakoupených dobrot ze stanice. Někteří
si tu pořídili i nového zvířecího kamaráda, i když jen látkového. Po odpoledním
klidu následovala hra fáborkovaná s plněním úkolů ukrytých v lese. Cestou
zpátky jsme si nasbírali dříví, abychom si mohli na ohništi po večeři opéct
buřtíky. Ještě před spaním jsme podnikli stezku odvahy setmělou krajinou.
Druhý den po snídani a sbalení kufrů, do kterých se toho kupodivu vešlo mé-
ně než při našem příjezdu, nás odvezl autobus zpátky domů. Věřím, že si kurz
všichni zúčastnění užili a že se jim líbil.   Mgr. M. Holická

Technohrátky 2019
11. září se žáci 8. a 9. tříd zapojili do 7. ročníku projektu Pardubického

kraje na SPŠ stavební
v Pardubicích – Rybitví.
Tech  no hrátky podpo-
rují tech nické profese
a řemesla a podílí se na
zvýšení zájmu žáků zá-
kladních škol o technic-
ké obory. V průběhu ro -
ku se konají na devíti SŠ
a SOU, kde jsou chlap-
ci i děvčata seznámeni
s konkrétními učební-
mi a studijními obory.
Konkrétně SPŠ nabízí
stipendiem podporo -
va ný obor: zedník. 

V první části Tech-
nohrátek se žáci 10 základních škol vyzkoušeli řezání na přesnost, stavbu
komínu, v kovárně výrobu hřebíku, křížové plátování, řezání kovu plaz-
mou, návrh domu v 3D na PC, vlastní kreativitu ve stavitelství chlapci využili
při práci se stavebnicí. Naši žáci získali 4. místo.

Ve druhé části proběhla soutěž „ Hej Ty, víš to?!“, otázky se týkaly všech obo -
rů této školy, žáci museli zhodnotit vědomosti, které získali za celé dopoledne.
Tým vedený J. Urbanem získal 1. místo! Domů si odvezli nejen ovocný dort, ale
i další inspiraci k volbě povolání. Děkuji všem žákům J. Urbanovi, M. Uhlířovi,
P. Fejlovi, O. Bahníkovi, M. Zikánovi, M. Synkovi, J. Lagronovi, A. Balogovi, D. Hof -
fingerovi, T. Tesařovi za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. M. Nápravníková, uč. pracovních činností
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Naši prvňáčci
První školní den si nejvíce užívají prvňáčci a jejich rodiče. Letos jich na-

stoupilo 57 a přivítaly je třídní učitelky Mgr. V. Mňuková, Mgr. P. Soldánová
a Mgr. V. Tužilová. Osobně je přišla pozdravit paní ředitelka se svou zástupkyní,
také paní starostka a další hosté. Na závěr slavnostního zahájení školní do-
cházky je čekalo tradiční svezení kočárem taženým koňmi z Národního hřeb-
čína Kladruby nad Labem. Všem našim nejmladším žákům přejeme hodně
zdraví, štěstí a úspěchů po celou dobu školní docházky.

Noc netopýrů
Žáci 5. C prožili noc s netopýry. Jak se jim to podařilo? Jednak díky nápa-

du paní učitelky Tužilové a Bezdíčkové, které zajistily pedagogický dozor, další
poděkování patří Mgr. P. Hrdému, řediteli DDM, který s důvěrou poskytl zázemí
pro přespání, a především díky Mgr. J. Rejlovi, který věnoval svůj čas, aby dětem
povyprávěl o netopýrech. Pan Rejl je členem České společnosti na ochranu
netopýrů a provádí jejich monitoring, a tak je k vyprávění z nejpovolanějších.
Děti si mohly zblízka prohlédnout tohoto tajemnem opředeného savce, do-
konce si netopýra hvízdavého (druh, který nepřenáší vzteklinu) i pohladily
a konstatovaly, že vypadá jako okřídlená myš s velmi ostrými zoubky. V před-
nášce se dozvěděly mnoho zajímavostí o životě netopýrů nejen v ČR, ale
také o jejich výskytu v našem městě a okolí. Po večeři se všichni vydali k Labi
na noční výpravu za netopýrem vodním. Jejich přítomnost odhalil ultra-
zvukový detektor. Když zazněl signál, netopýr byl nablízku a díky super baterce
paní učitelky jich bylo vidět opravdu hodně. Po návratu pan Rejl vypustil v míst-

nosti netopýra hvízdavého. Než vylétl oknem do tmy, ještě mnohokrát prostor
obletěl a opravdu ani jednou nenarazil. Setkání s netopýry bylo jedinečné a za -
jímavé a všichni si to užili. 

Technohrátky
Naši žáci se pravidelně účastní s panem učitelem Hejným akcí, které po-

řádají střední školy pro žáky 9. tříd, aby jim přiblížily své studijní a učební obo -
ry. 11. září zamířilo deset žáků do SPŠ stavební Pardubice. Hravou formou
se seznámili s obory malíř, zedník, kovář a zámečník, tesař, truhlář, pozemní
stavitelství a architektura. Celkem prošli šest stanovišť, na kterých si vyzkoušeli
svou zručnost a šikovnost. V závěrečné soutěži „Hej, ty to víš“ obsadili z deseti
zúčastněných základních škol pardubického regionu pěkné třetí místo.

Poznáváme se navzájem – projekt 6. A
Šesťáci jako nováčci na 2. stupni dostávají na začátku školního roku pří-

ležitost jeden den si místo učení hrát. Hry jsou zaměřené na rozvoj vzájemné
komunikace a spolupráce a měly by pomoci při vytváření dobrých vztahů
v nově vzniklém kolektivu. Dobrý třídní kolektiv je totiž k nezaplacení. Pře-
jeme žákům 6. A, aby se jim to podařilo, tak jak se jim povedl pěší výlet do
Břehů, kde si užili za pěkného počasí společné hraní.

Co ještě se dělo v září?
q  VČD – „Hurvínek mezi osly“ – představení pro 1.–3. roč.
q  jazykově poznávací zájezd – Sebnitz (SRN) – zájemci z 6.–7. roč.
q  dvoudenní výlet do Prahy s exkurzí – 5. C
q  zahájení plaveckého výcviku
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SBĚR STARÉHO PAPÍRUSBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY:    Úterý 22. 10. –    14:00 –16:30  

       Středa 23. 10. 7:15 – 8:00 14:00 –16:30  
       Čtvrtek 24. 10. 7:15 – 8:00 –         

KDE:   ulice Za Fontánou, parkoviště u sportovní haly
m směs noviny, časopisy, letáky

m noviny
m prosíme zvážit

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.
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Letní tábory 2019
Příměstský tábor I.

Tábor proběhl první týden v měsíci červenec.
Cílem tábora bylo poznávání okolí Přelouče. Po -
časí nám velmi přálo a doufáme, že tábor na-
plnil očekávání 16-ti účastníků a vedoucích paní
Jany Homolové a slečny Terezy Svobodové.

Krkonoše I., Krkonoše II.

Pobytové tábory proběhly ve dvou tur-
nusech od 7. 7. do 13. 7. a od 13. 7. do 19. 7.
2019. Celkem se zúčastnilo 55 skvělých dětí.
Cílem táborů bylo poznávání krás Krkonoš.
Vyvrcholením obou tá borů byl celodenní
výlet k prameni Labe. Zkušeným vedoucím
paní Haně Špačkové, Kristýně Štainerové
a Pavlu Hrdému ml. patří velké díky za prá-
ci s dětmi. Hlavní vedoucí byl Pavel Hrdý st.

Mořeplavci
Pobytový tábor proběhl v termínu 14. 7. –

27. 7. 2019. Tábor se konal tradičně v táborové
základně Domino, Hluboká u Skutče. Děti pro-
žily nádherných 14 dní her a zábavy v krásném
prostředí pod vedením hlavní vedoucí paní Blan-
ky Leksové. 

Příměstský tábor II.
Na konci hlavních prázdnin pořádal DDM

tradiční příměstský tábor. V uplynulých dvou

letech je poptávka po tomto typu táborů velká
a proto jsme museli děti rozdělit do dvou sku-
pin. Některé akce proběhly společně, první den
jsme navštívili kemp Semín a poslední den ryb-
ník Nadýmač a kemp Břehy. Po skupinách jsme
navštívili hrad Lichnici, Obří postele u Zdecho-
vic, rekreační oblast Seník a Vodní svět Kolín.
Díky skvělému počasí jsme společně s padesáti
dětmi strávili nádherný poznávací týden okolí
Přelouče. Velké poděkování patří externím ve-
doucím Tereze Svobodové, Kristýně Štainerové,
Míše Štainerové, Katce Vrbové, Aleši Hroudovi
a Lucii Březinové za pomoc při organizování tá -
bora.

Poděkování
Počínaje měsícem říjen začíná činnost zájmo-

vých kroužků a kurzů DDM Přelouč. Všem při-
hlášeným do zájmových útvarů děkujeme za dů-
věru a zároveň přejeme všem účastníkům kurzů,
i obětavým lektorům, pohodový školní rok
2019–2020.

Dvě žačky 
ze ZŠ Smetanova Přelouč

soutěžily 
na mistrovství světa 

v Portugalsku
Klárka Jelínková a Karolínka Kožená, žačky

ZŠ Smetanova ulice, Přelouč soutěžily za taneč-
ní skupinu PS Hroch Pardubice na tanečním
mistrovství DANCE WORLD CUP 2019 v Portu-
galsku. Účast na mistrovství byla vysoká a pře-
loučské reprezentantky si právem zaslouží po -
chvalu, byť medaile z toho ještě nebyla. Třeba
příště. Oběma slečnám gratulujeme a přejeme
hodně dalších úspěchů nejenom v tanci, ale i ve
škole.                                         Text MG, foto AK
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Dechový orchestr 
koncertoval v Hamburku

Dechový orchestr ZUŠ Přelouč byl po-
zván na mezinárodní festival mládežnic-
kých orchestrů a tanečních skupin do
Hamburku. 22. 8. tak plný autobus pade-
sáti přeloučských muzikantů odjel repre-
zentovat město Přelouč a naší školu do
druhého největšího německého města.
Hned první den jsme hráli na „show ná-
rodů“, kde jsme se prezentovali společně
s dalšími třiceti účinkujícími soubory. Na
základě velkého úspěchu tohoto vystou-
pení jsme byli požádání následující den
o vystoupení v přímém přenosu pro ně-
meckou televizi NDR Hamburg. Odměnou
za něj bylo pozvání na plavbu po Hamburk-
ském přístavu po Labi. Viděli jsme obrovské
parníky, které vozí kontejnery se zbožím
z celého světa a pluli jsme například kolem
světoznámé budovy Labské filharmonie.
V sobotu 24. 8. nás čekaly dva hodinové
koncerty a v neděli už pak cesta domů.

Rád bych touto cestou poděkoval všem
členům orchestru za skvělá vystoupení a vy-
nikající reprezentaci školy.

Michal Chmelař

Skupina Buď Fit v Itálii
Ve dnech od 14. do 17. září se naše kape -

la Buď Fit ze ZUŠ Přelouč zúčastnila III. roč -
níku Jesolo International Dance and Music
Festival 2019 v italském městě Lido di Jeso-
lo. Spolu s námi autobusem cestoval jestě

pardubický Jazzband Jindřicha Pavlíka. Na
festivalu se představilo 15 souborů z Ma-

ďarska, Řecka, Bulharska, Slovenska a dal-
ších zemí Evropy. Program byl různorodý,
poslechli jsme si pěvecké sbory, dechové
orchestry, viděli jsme folklórní tance a sa-
mi jsme přispěli rockovou muzikou. Za
účast jsme obdrželi pohár a diplom – po-
prvé ze zahraničí. Mezi koncerty jsme se
stihli podívat do Benátek a Padovy, kde
jsme mohli obdivovat jedinečnou archi-
tekturu, proslavené gondoly a nechat se
unést starověkým nádechem měst. Jsme
moc rádi za příležitost a zážitek zahrát si
i v zahraničí, bylo to krásné hudební zakon-
čení léta. Rádi bychom reprezentovali ZUŠ
a město Přelouč i příští rok. Děkujeme ve -
dení školy za zprostředkování cesty na fes-
tival do Itálie.

Miroslav Nedbal

Koncert pro Světlušku
Žáci ZUŠ Přelouč opět po roce koncer-

tovali pro nadaci Českého rozhlasu „Svět-

luška“. 11. 9. se v kostele Církve Českoslo-
venské husitské uskutečnil již tradiční
koncert, na kterém zahráli žáci hudebního
oboru. Již několik hodin před koncertem
jste mohli v ulicích Přelouče potkat naše žá -
kyně v tričkách nadace prodávající sbír ko -
vé předměty. Nákupem předmětů a dobro -
volným vstupným přispěli pak především
návštěvníci koncertu. Veškeré peníze po-
putují příští týden na konto nadace.

Za bezplatné propůjčení kostela za
účelem tohoto koncertu děkujeme panu
faráři Chadimovi.

POZVÁNKA
Vážení a milí čtená -

ři Roštu a příznivci vý-
tvarného oboru ZUŠ
Přelouč. Přijměte po-
zvání na výstavu býva-
lé žačky Terezy Veče-

řové v prostorách budovy školy ( Galerie
schodiště). „Terka“ bude první z těch, kdo
svým výstavním návratem oslaví sedmde-
sáté narozeniny školy. Během školního ro -
ku budou následovat další z našich býva-
lých žáků výtvarného oboru. 

Další vzpomínání na minulost prostřed -
nictvím výstavy starších prací těch, co
také kdysi navštěvovali výtvarný obor u pa -
na učitele Jana Vojtíška, bude probíhat
v Městské knihovně Přelouč od 4. listo-
padu. Výstava je součástí oslav narozenin
školy, tak jako SAMETOVÝ KONCERT,
který bude v úterý 5. listopadu od 17 ho -
din v sále Záložny. Těšíme se na Vaši přízeň.
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Hasičské soustředění mladých hasičů
V termínu od 3. 8. do 10. 8. 2019 se opět uskutečnilo tradiční hasičské soustředění v obci Zde-

raz, kam přeloučští hasiči dorazili letos již po sedmé. Oblíbený týdenní pobyt si nenechalo ujít cel -
kem 34 dětí (ve věku 4–18 let) a 16 členů ČHJ – HS Přelouč.  

Letošním tématem bylo hasičské bludiště, kdy soutěžní skupiny dětí za své získané body v ab-
solvovaných hrách a soutěžích postupně procházely jednotlivými políčky skrz velké záludné blu-
diště. Cílem bylo najít správnou a rychlou cestu do jeho středu. Po celotýdenním snažení se to na -
konec jednomu z týmů podařilo, a to družstvu fialových, kteří si říkali Ztracení. Jejich jméno bylo
letos poprvé zaznamenáno na putovní ,,zlatý hasičák“, na který se každý rok budou postupně za-
pisovat vždy vítězná družstva celého soustředění.

V rámci programu se však mladí hasiči nevěnovali pouze hrám a zábavě, nýbrž i potřebnému
tréninku jednotlivých disciplín požárního sportu, požární prevenci a první pomoci.

Volné chvíle byly vyplněny například oblíbenými diskotékami pod širým nebem, opékáním buř -
tíků nebo výletem do skalního obydlí ve Zderazi, které je údajně domovem sklepního skřítka Zde-
radáka. Velký úspěch letos sklidil i připravený hasičský závod ve stylu Gladiátor run, kterého se
kromě dětí účastnili i přítomní dospěláci. Naštěstí se nikomu nic nestalo a všichni závodníci do-
běhli do cíle v pořádku. Tradicí každého hasičského soustředění je speciální zakončení celého týd-

ne, a proto ani v letošním roce nesměl
chybět velkolepý ohňostroj, na který se
přišli podívat i další hosté hotelu a ta-
mější obyvatelé.

Celé soustředění se díky pečlivé pří -
pravě a vzájemné spolupráci všech zú -
čast něných velmi vydařilo. Již nyní se
všichni těší na další  sportovní a zábav-
né zážitky, které je v rámci hasičského
kroužku čekají v příštím školním roce.

kolektiv vedoucích
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DOBROVOLNICKÉ 
CENTRUM

Během září se přihlásili dva no -
ví dobrovolníci. Celkem teď máme 32 dobro-
volníků. Pro práci s dětmi bychom ještě po-
třebovali sportovně založené dobrovolníky
na aktivity v tělocvičně. Pokud o někom víte,
dejte mu na nás kontakt. S dobrovolníky se
pravidelně scházíme, na setkání v září jim dě-
ti v Jakub klubu připravily hezké dárky – klí-
čenky. Dobrovolníkům udělaly radost. Děku -
jeme ☺

V říjnu plánujeme setkání ve čtvrtek
24. 10. 2019 od 16.00 v kostele sv. Jaku-
ba s ředitelem Papežského misijního díla
Mgr. Halbrštátem i manželkou. Představí
nám zahraniční aktivity, jak konkrétně pomá-
hají příspěvky, které obdrží (i z Přelouče). 

V listopadu přesně ve čtvrtek 7. 11. 2019
bude hostem setkání paní Jankovcová, před -
sedkyně sdružení UTREIA. Jedná se o spolek
přátel Svatojakubské poutní cesty a putování
vůbec. Povídat si budeme o trasách Svato-
jakubské cesty v Čechách, na jedné z nich
leží i Přelouč, a také o cíli všech cest San-
tiagu de Complostela v Španělsku. Beseda
bude od 16.00 v Galerii a vinotéce u Kotýnků.
Vstup volný. 

PROGRAMY DOBROVOLNÍKŮ 
PRO SENIORY

Cvičení pro seniorky – 
   každý čtvrtek 17.00–18.00 
  v Jakub klubu, Českobratrská 90

Němčina se seniory – 
   každá středa   14.00–15.00 
   na faře, Masarykovo náměstí 48
PC KLUB pro seniory – 
   každá středa   9.00–11.00 v Jakub klubu
NOVINKA: Chytrý telefon a senior – 
   každé úterý     13.00–14.00 v Jakub klubu 18
Všechny programy jsou zdarma. Zveme nové
zájemce. 
                      Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, 
                      koordinátorka DC

ŘÍJEN 
V JAKUB KLUBU
Září – škola, úkoly, povinnos-

ti. Ve stejném duchu se nesl i náš preventivní
program na měsíc září, který jsme nazvali „Na
startovní čáře“. V rámci preventivního pro -
gra mu jsme si pro děti připravili spoustu ak-
tivit. Například tvoření, hry, různé úkoly ne-
bo sportovní vyžití v naší tělocvičně. S dětmi
se tvořily nové individuální plány, které se
týkají toho, co se děti chtějí v nejbližší době
naučit. Děti si na základě pár otázek zvolí, na
co se chtějí v daném období zaměřit a co by
se rády naučily. Někdo ještě neumí hodiny,
tak si jako svůj cíl zvolil naučit se hodiny. Dal-
ší variantou je zlepšení se v nějakém předmě-
tu (matematika, psaní, čtení). Začátkem škol -
ního roku k nám také chodí děti s domácími
úkoly, se kterými chtějí pomoct. Tímto způ-
sobem je učíme připravovat se pravidelně na
každý školní den. 

V září jsme se zúčastnili akce Aktivní Pře -
louč. My jsme pro návštěvníky měli připra-
vený stánek, kde si děti mohly navléknout
náramky a vyrobit klíčenky, které si pak i od-
nesly. Ať už pro sebe nebo jako dárek pro ma-
minky, či babičky. 

Na měsíc říjen chystáme pro děti program
s názvem „Moje budoucnost“. Také se zapo-
jíme do pravidelné akce Misijní neděle letos
20. 10. 2019 v rámci našeho celoročního pro-
jektu Děti pomáhají dětem. Připravíme s dět -
mi koláčky, které budeme za dobrovolný pří-
spěvek nabízet u kostela sv. Jakuba na Misijní
neděli. Výtěžek tentokrát neodešleme na účet
Papežského misijního díla dětí, ale předáme
osobně řediteli PMDD. Dne 24. 10. nás totiž
navštíví a budeme si povídat, kde a jak dětem
po celém světě pomáhají. 

DĚKUJEME 
TESCU PŘELOUČ

V září jsme obdrželi od Tesca dar ve výši
16 000 Kč. Děkujeme všem, kteří jste vhodili
žetonky za nákup právě nám. Náš projekt zí-
skal druhé místo! Za tyto finanční prostředky
zakoupíme do Jakub klubu nové počítače.

ŘÍJEN V JAKUB KLUBU 18
V Jakub klubu 18 máme tematické měsíce.

Září bylo zaměřeno na mládež, která se hlásí na
odborné učiliště, střední školy nebo si po ukon -
čení studia začíná hledat práci. V průběhu to -
hoto měsíce jsme se soustředili na přípravu do
školy či zaměstnání, na posílení zodpovědnos -
ti a samostatnosti v běžných životních situa -
cích, na to, jak jednat s lidmi, jak komuniko -
vat v kolektivu nebo jak správně psát důležitá
psaní (e-maily, formální dopisy, životopis, apod.).
Mladí lidé by si měli umět sami stanovit své
osobní cíle a rozvrhnout si svůj čas tak, aby si
byli schopni splnit všechny své povinnosti. Se
všemi těmito věcmi jim u nás v Jakub klubu 18
vel mi rádi pomůžeme. 

Na měsíc říjen jsme si připravili nové téma
„Moje budoucnost“. I u mladých lidí chceme
zjistit, jaké mají cíle nejen v nejbližší době, ale
i do budoucna. Čím se chtějí stát, kde chtějí
studovat nebo jaké je jejich vysněné zaměst-
nání a co nejvíce jim s jejich dlouhodobým cí -
lem pomoci. 

Takže pokud i Ty potřebuješ s něčím po -
moct nebo poradit, tak neváhej a přijď za
námi do klubu!☺

Aneta Šindelářová, pracovnice klubu

SLAVÍME 19 LET 
Dne 1. 11. 2019 oslavíme 19 let od našeho

založení. Slavnostní mše svatá bude od 18.00
v kostele sv. Jakuba a bude sloužena za pracov -
níky, dobrovolníky naší organizace, současné
i bývalé, a také za všechny, komu pomáháme.
Děkujeme všem, kdo nás během této doby pod -
porovali, s kým jsme měli možnost spolupra-
covat a kdo jste se jakýmkoliv způsobem zapo -
jili do naší činnosti pro potřebné. Boží požeh-
 nání ať nás všechny provází i v dalších letech. 
                      Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, 
                      ředitelka
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Drobné kamenné 
památky Přeloučska.
Boží muka v Přelouči

Při pohledu na některé kamenné památky
nevíme, kam je zařadit. Někde si nejsme si jisti,
zda vidíme morový sloup, sousoší, Boží muka
či jednoduchou kapličku. Prostě autor díla se
vyjádřil po svém a my už od něj nezjistíme, co
měl svým výtvorem vlastně na mysli. Jednu ta-
kovou kamennou památku můžeme vidět
v Pře louči. Co si o tom myslí, a co napsal M. Peš -
ta, viz níže.

V přeloučské Pardubické ulici při výjezdu
ke hřbitovu se před domem čp. 874 nachází
pilířková Boží muka (v Dějinách města Přelou-
če jsou označena jako „sloupková mariánská
kaplička”). Boží muka se tradičně umísťovala
na kraj vesnice či města a vymezovala tak
symbolicky bezpečný prostor sídla, často u nich
hořelo světlo, aby poutník i v noci poznal, že
se blíží do obydleného místa. Přeloučská Boží
muka zde byla dokončena roku 1859, o čemž
nás zpravuje i pozlacený nápis na díle. Tehdy
byla skutečně na samém konci města a za
touto památkou byl již jen hřbitov. Teprve ve
20. sto letí se zástavba dostala do těchto míst
ve větší míře. Na asi 3,5 metrů vysokém díle
z pískovce najdeme i hák na umístění světla,
ve vrcholové části se stříškou je vsazený ob-
rázek Madony a zcela nahoře částečně pozla -
cený kříž. Lze říci, že celková úprava Božích
muk je v jakémsi novorománském slohu. Mu -
ka byla v uplynulých stošedesáti letech opra-
vena přinejmenším jednou a sice v roce 2009,
kdy do nich narazil automobil. Dataci této
opravy nalezeme na zadní straně díla.

Nalezneme na Přeloučsku další podobnou
památku? Uvidíme, necháme se překvapit, co
při svých toulkách po Přeloučsku ještě objevíme.

Text + foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta

Klub aktivní senior 
(KLAS)Zprávy z KLASu

Druhou část roku jsme zahájili 10. 9.
výletem do vzdáleného města Šumperk. I když
se zdá tento cíl velmi daleko, spojení vlakem
je výborné, spoje na sebe navazují a čas strá-
vený ve 3 spojích příjemně ubíhal. Za dvě ho -
diny jsme vystoupili na hezkém šumperském
nádraží. Už z vlaku jsem obdivovali jeho po-
lohu v údolí Desné mezi věncem okolních je-
senických kopců. 

Město se pyšní přízviskem Malá Vídeň jed-
nak proto, že vily a paláce si tu stavěli Vídeňa-
né v 2.polovině 19. a začátkem 20. století. Díky
nim tu vznikly textilní továrny a město se za-
čalo rychle rozvíjet. V muzeu Čarodějnických
procesů jsme se seznámili s osudem místních
obyvatel, kteří v tomto tzv. Geschaderově do-
mě byli krutě mučeni a poté upáleni.

Mladý průvodce nás od infocentra dovedl
až na náměstí, kde uprostřed se jako dort skví
nově bíle natřená radnice z r 1905.

V muzeu v bývalých stájích a obytné do-
mě barona Chiariho jsme si mohli prohléd-
nout expozici textilní výroby, okolně přírody,
místních řemesel i významných osobností.
Dům jeho majitel pojmenoval po své man-
želce Pavlínin dvůr.

20 našich členů bylo návštěvou Šumperka
překvapeno, ba přímo nadšeno. 

Hned v sobotu 14. 9. jsme mohli prezento -
vat naši činnost na akci nazvané Aktivní Pře-
louč mezi mnoha dalšími zájmovými uskupe -
ními. Na místním hřišti i pod parkem se zna-
movali členové přeloučských spolků s náplní
své práce letos už v druhém ročníku. Malí i vel-
cí, mladí i starší měli možnost vybrat si vhod -
nou aktivitu mezi více než 30 různými kluby. 

V září je v plánu ještě setkání s divadlem
Ve Tři, které ve spolupráci s Policií ČR pro nás
připravilo pořad o nástrahách, které mohou
potkat zvláště seniory.                     Kubátovi

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST PŘELOUČ

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

Papež František již v listopadu 2017 vy-
hlásil ŘÍJEN 2019 jako mimořádný MISIJNÍ
MĚSÍC. V této výzvě se připojujeme a pozvali
jsme do Přelouče zajímavé hosty. Ve čtvrtek
24. 10. 2019 bude přednáška pana Mgr. Leo -
še Halbrštáta, národního ředitele Papežské-
ho misijního díla dětí (PMDD) a jeho man -
želky Mgr. Bronislavy Halbrštátové, která je
ředitelkou Diecézního centra PMDD v Hradci
Králové. Přednáška s videoprezentací se koná
od 16.00 v kostele sv. Jakuba na Masarykově
náměstí v Přelouči. 

PMDD působí ve 192 zemích světa na
všech 5 kontinentech. Jaké konkrétní projekty
pomoci dětem realizují, se dovíme od našich
hostů. Vstup je volný. 

MISIJNÍ NEDĚLE se koná 20. 10. 2019 ce-
losvětově. Slavnostní mše svatá bude v Pře-
louči v 9.30 v kostele sv. Jakuba. Po mši bude
možnost zakoupit za dobrovolný příspěvek
„misijní koláčky“ dětí z Jakub klubu, nebo
navštívit „farní kavárnu“, kde bude připra-
vené občerstvení. Vybrané příspěvky jsou
určeny pro Papežské misijní dílo dětí a ode-
vzdáme řediteli PMDD na jeho přednášce
24. 10. 2019. 

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová

Exkurze 
pro děti MŠ a ZŠ

Děti z mateřských a základních škol na Pře-
loučsku se od dubna tohoto roku zúčastňují
exkurzí pořádaných Místní Akční Skupinou
Železnohorský region, z.s. (MAS ŽR) v rámci
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělává-
ní II v ORP Přelouč (MAP II). Cílem exkurzí je
obohatit výuku ve školách o programy spoje-
né s dalším poznáváním okolního světa a pří -
rody, s historií, tradicemi nebo příběhy. Pro-
gramy jsou dle dohody přizpůsobeny věku
dětí a zaměření školy. Do konce června byly
realizovány exkurze pro osm škol a se začát-
kem nového školního roku dále pokračují.
V listopadu je navíc pro zástupce škol při-
pravena také další ukázková exkurze s no -
vým zaměřením programů pro příští rok.
Pro více informací sledujte naše FB stránky:
MAP II v ORP Přelouč či webové stránky
www.zeleznohorsky-region.cz. Lektoři exkur -
zí se těší na další společná setkávání s dět mi
i pedagogy.

Kolektiv MAS Železnohorský region

10/19
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Trh práce 
na Přeloučsku

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

K 31. 8. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 204 789 uchazečů
o zaměstnání. To je o 331 méně než v červenci a o 25 710 osob méně
než před rokem. Zároveň jde o nejnižší srpnovou hodnotu od roku
1996, kdy bylo bez práce 162 970 lidí. Z celkového počtu neza-
městnaných bylo v uplynulém měsíci 186 327 dosažitelných ucha-
zečů. Podíl nezaměstnaných osob stagnoval na 2,7 % (červenec
2019 – 2,7 %, srpen 2018 – 3,1 %). Zaměstnavatelé nabízeli v čer-
venci prostřednictvím ÚP ČR 350 564 volných pracovních míst,
z toho 13 691 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP ne-
bo DPČ. Celkem 89 216 volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro
cizince. U dalších 261 348 pozic, tedy bezmála 75 %, pak zaměst-
navatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahrani -
čí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných
dat EUROSTATU (za červenec 2019) nejnižší míru nezaměstna-
nosti v celé EU.

Statistika nezaměstnanosti – Pardubický kraj
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích 

s rozšířenou působností Pardubického kraje – stav k 31. 8. 2019
Holice 1,2 %, Ústí nad Orlicí 1,3 %, Polička 1,3 %, Žamberk 1,4 %,
Litomyšl 1,4 %, Hlinsko 1,8 %, Pardubice 1,9 %, Králíky 1,9 %, Vysoké
Mýto 1,9 %, Chrudim 1,9 %, Česká Třebová 2,0 %, Svitavy 2,1 %,
Lanškroun 2,1 %, Přelouč 2,2 %, Moravská Třebová 3,4 %. 

Statistika nezaměstnanosti – 
okres Pardubice 8/2019

K 31. 8. 2019 bylo evidováno 2 281 osob. V průběhu srpna došlo
v okrese Pardubice k nárůstu počtu nezaměstnaných o 9 osob,
tj. o 0,4 %, meziročně byl zaznamenán pokles, který činil 7,0 %. Podíl
nezaměstnaných osob na obyvatelstvu se zvýšil na hodnotu 1,9 %.

Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 8. 2019 evidováno
celkem 15 317 volných pracovních míst. V porovnání s předcho-
zím měsícem počet volných míst vzrostl o 624 míst, tj. o 4,2 %.

V okrese Pardubice sledujeme dlouhodobě výrazný převis volných
míst nad počtem nezaměstnaných občanů. Je však třeba zdůraznit,
že více než 40 % z těchto míst nemá uvedeno konkrétní pracoviště
v okrese Pardubice. Na jedno volné místo připadalo v průměru
0,1 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou
působností Pardubického kraje:
Přelouč 2,2 %, Pardubice 1,9 %,                    Holice 1,2 %

Vybrané obce region Přeloučsko – 
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích 

je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc srpen 2019 byla v obcích
regionu Přeloučsko:
Holotín 7,0 % (3), Urbanice 4,5 % (2), Lipoltice 4,3 % (12), Zdecho-
vice 4,3 % (19), Žáravice 4,1 % (3), Jedousov 3,8 % (4), Sovolus -
ky 3,4 % (4).

Kontakty:

ředitelka                                                                             950 144 407
martina.malinska@pa.mpsv.cz

zprostředkování zaměstnání –
vedoucí oddělení                                                              950 144 401
NSD – hmotná nouze                                              950 144 520/503
SSP                                                                       950 144 501/502/504
příspěvek na péči                                              950 144 521/505/723
dávky OZP (průkazky)                                                     950 144 506

Další informace najdete na:     www.mpsv.cz a www.uradprace.cz 

„Zpráva z podkladů ÚP“

název
Uchazeči (UoZ)

o zaměstnání  
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %

Přelouč 140 2,0
Chvaletice 49 2,2
Břehy 17 2,6
Choltice 23 3,2
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Letošní podzim se v celé republice nese ve
znamení 30. výročí tzv. sametové revoluce. I my
si zde připomeneme toto období a zásadní
události u nás v Přelouči od listopadu 1989 do
podzimu 1990 (kdy proběhla reforma samo-
správy a vznikly současné městské úřady). Zá-
kladní informace k tomuto tématu se dočteme
ve IV. díle Dějin města Přelouče, jejich autoři ale
měli k disposici pouze oficiální prameny měst -
ského národního výboru. My se na tyto udá-
losti podíváme ve třech liniích – podle Dě-
jin měs ta Přelouče, podle Občanského fóra
(dále OF) a dalších účastníků a také si je dáme
do souvislosti s celorepublikovým děním. Ar-
chiv OF Přelouč předala v roce 2015 do muzej-
ních sbírek paní Mária Bořková, jeho větší část
ale autor těchto řádků převedl do Státního
okresního archivu v Pardubicích, je tedy odkud
čerpat informace. Autor se pokusil oslovit co
nejvíce pamětníků, jejich vzpomínky zde také
uvádíme. Nutno zdůraznit, že se jedná o první
pokus zpracovat toto téma podrobněji z po-
hledu historika a nikoliv pamětníka. Třicet let
je dlouhá doba, nelze tak vyloučit, že zde ne-
uvedeme některé nepřesnosti.Také nelze tvr-
dit, že se v budoucnu neobjeví nějaké nové
upřesňující informace. Naopak budeme rádi,
pokud nás o nich čtenáři zpraví.

Poslední komunální volby v režii KSČ pro-
běhly v květnu 1986. Předsedou národního vý -
boru se stal nově Jan Petr, tajemnicí byla nadále
Alena Černá a místopředsedou František Křiv -
 ka. Koncem roku 1987 i do Přelouče dorazila
tzv. přestavba, která se v té době pomalu začala
projevovat v celém Československu. Jedním
z jejích projevů byl např. vznik Bytového pod-
niku města Přelouče 17. 11. 1988 ve snaze zlep-
šit funkci tohoto úřadu, který byl předtím pod
pardubickým vedením. Další zajímavou udá-
lostí byla odvážná žádost Zdeňka Jecha o vrá-
cení pamětní desky T. G. Masaryka do vchodu
Občanské záložny v květnu 1989.

Za první projevy nevole v Přelouči považo-
vali členové Občanského fóra zpětně akci Za-
hrada (setkání výtvarníků, hudebníků a herců),
která se konala 6. 8. 1989 u Divišovy vily, tehdej -
ší budovy muzea. Akci evidovaly bezpečnostní
složky jako protisocialistickou. 14. listopadu
1989 se konalo jednání rady MěNV. Hovořilo
se zde hlavně o činnosti SSM, ale také o žádos-
ti evangelické církve o navrácení Masarykova
domu, kde tehdy sídlil městský výbor KSČ.

Pak přišel pátek 17. listopadu, kdy se v Praze
konala povolená studentská manifestace ofi-
ciálně jako připomenutí 50. výročí uzavření
českých škol nacisty. Byly zde desítky tisíc lidí,
akce přerostla v protirežimní demonstraci. Po
skončení manifestace šlo asi 10 000 lidí na Ná-
rodní třídu a Václavské náměstí, cestou došlo

k napadení studentů bezpečnostními sbory.
18. 11. se zpráva o brutálním zákroku policie
pomalu začala šířit republikou, ve velkých měs -
tech vznikaly stávkové výbory, které chtěly si-
tuaci vyšetřit. Přímo na Národní třídě byl 17. lis -
topadu mimo jiné Marek Landsmann, tehdy
vysokoškolský student, který pak informaci ja -
ko jeden z prvních donesl do Přelouče (přímé -
mu střetu s bezpečnostními sbory se mu po-
dařilo těsně vyhnout). Následně se v sobotu
18. 11. konal rockový koncert ve Chvaleticích,
na kterém bylo hodně mladých lidí z Přelou-
če. Zde se šířila informace o včerejší události
v Praze, nejen mezi účastníky, ale i z pódia
a akce byla na protest spontánně předčasně
ukončena. Těmito cestami se informace dostá-
valy pomalu do Přelouče. Obecně se zpráva
o pražských událostech šířila hlavně pomocí
vysílání zahraničního rozhlasu (Svobodná Ev -
ro pa, Hlas Ameriky), ale i tak byli lidé málo
in  for mováni, vládla u nich nejistota a mnozí
sa mozřejmě ani změny nechtěli. V bytě u Boř -
ků v Občanské záložně (Mária Bořková zde
pracovala řadu let jako domovnice) se začali
schá zet občané, kterým nebyla situace lhostej -
ná. Dalším podobným místem byla později
evangelická fara, kde tehdy působil farář Petr
Mazur.

V neděli 19. 11. se sešla v Praze opozice na
po pud Václava Havla a založila Občanské fórum.
20. 11. se konaly pokojné demonstrace v Praze
i jinde v republice a OF začalo jednat s vládou.
V úterý 21. 11. protesty pokračovaly, Václav Ha -
vel promluvil z balkonu budovy Melantrichu
k 200 000 lidem. Zajímavostí je, že zde přímo
v Melantrichu byl přítomen i Zdeněk Mifek po-
cházející z Přelouče (více viz rozhovor v Přelouč-
ském Roštu č. 7–8/2018). V našem městě bylo
následně vydáno prohlášení s požadavkem
na vyšetření událostí ze 17. 11., jehož znění za-
čali lidé podepisovat na peticích. Za první dva
dny petici podepsalo 370 občanů a další pod-
pisy následovaly.

V úterý 21. 11. byl Jaroslav Foršt, Karel No-
votný a mno zí další na mítinku v Pardubicích,
což se stalo nepřímým podnětem k akci v Pře -
louči. Následně v noci byl pravděpodobně pa -
nem Janem Samaranským tajně vylepen na ná -
městí na dveře MěNV plakát zvoucí na chystané
setkání 22. 11., který byl ráno kolem 7.30 stržen
zaměst nancem národního výboru panem Špač -
kem. Přesto se informaci podařilo rozšířit. Pře -
stal vy sílat městský rozhlas, resp. dosavadní hla -
satelce M. Bořkové bylo preventivně zakázáno
v něm hlásat a Jan Petr jí napadl s tím, že si za -
jistí pořádek. Na přeloučském gymnáziu se dle
tamní kroniky toho dne shromažďovali stu-
denti na chodbách a požadovali stávku. Zastu -
pující ře ditel Oldřich Černohlávek povolil mí-

tink studentů a učitelů po dvanácté hodině
v tělocvičně, kde se diskutovalo o aktuální si-
tuaci a nakonec vydali rezoluci odsuzující zá-
sah proti studentům v Praze.

Malá česká vlajka vystřižená z papíru 
v době sametové revoluce v Přelouči

Ve středu 22. 11. v podvečer se konalo spon -
tánní setkání prvních nespokojených občanů
na náměstí Rudé armády, někteří z nich vy-
stoupili s krátkým projevem. Sešlo se zde ko-
lem pa desátky účastníků, kteří se rozhodli zor -
ganizovat protestní setkání před „starou“ školou
hned následující den. Miroslav Krejčík zde ta-
ké rozdával trikolóry. Na prvním organizova-
ném pro testním setkání v Přelouči (ve čtvrtek
23. 11. před vchodem do „staré“ základní ško-
ly) za stu denty promluvil M. Landsmann, ná-
sledně Jaroslav Foršt četl výzvu občanům, ko-
nala se podpisová akce, dále hovořil František
Bumbálek a Miloš „Mildes“ Rudolf. Nepláno-
vaně zde hovořil i učitel Jan Pilný, kte rý právě
vyšel ze školy a o setkání původně nevěděl.
(Dle vzpomínek M. Rudolfa „spontánně a im -
provi zovaně skvěle“). Na setkání zazpíval míst-
ní pís ničkář Karel „Cara“ Novotný. Zápisy OF
uvádí, že asi 250 přítomných bylo pozváno na
další mítink následující den. Někteří přelouč-
ští občané se nezúčastňovali jen místních akcí,
ale jezdili pravidelně podpořit revoluci na mí-
tinky do Prahy.

Zdroje a literatura, zdroj ilustrace:
SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a kři-

žovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do
června 1990). Praha: Prostor, 2003. 507 s.

TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Pře-
louče: díl čtvrtý, 1918–1989. Přelouč: Město Pře-
louč, 2007. 365 s.

PEŠTA, Matěj. Rozhovor s přeloučským rodákem
Zdeň kem Mifkem. Přeloučský Rošt, 2018, č. 7–8, s. 27

Státní okresní archiv Pardubice, fond Občanské fó-
rum Přelouč

Městské muzeum v Přelouči, fond Tisky, sign. T 849
Archiv Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč,

Kronika (1959–2007)
Vzpomínky pamětníků (Mária Bořková, Jaroslav

Foršt, Miroslav Krejčík, Miloš Rudolf, Ing. Wilfried
Brudný, Mgr. Marek Landsmann, Dušan Kulka,
Dia na Žlumovová a další)

                    Mgr. Matěj Pešta, 
                   správce muzejních sbírek, KICMP, 
                   731 697 085, muzeum@kicmp.cz
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Bikeshow na druhém ročníku akce
„Den Aktivní Přelouče 2019“

Dne 14. 9. 2019 se v prostorách spor -
tovišť konal druhý ročník akce „Den Ak-
tivní Přelouče“. Městská policie Přelouč
se této akce také zúčastnila. Tentokrát
jsme v prostorách dětského dopravního
hřiště přivítali Honzu Sladkého s jeho
Bikeshow. http://jansladky.com/

Děti si během odpoledne mohly vy -
zkoušet jízdu na překážkové dráze a ve dvou vstupech mohly sledovat
Honzovu show na kole. Mimo jiné dostaly rady jak správně a bezpečně
ovládat své jízdní kolo. Vystoupení se moc líbilo, tak doufáme, že budeme
moci ještě podobnou akci zopakovat. 

DUŠIČKY
Strážníci, stejně jako každý rok koncem října a začátkem listopadu zvýší

počet kontrol hřbitova a okolí. Protože období kolem Dušiček je spojeno
nejen se zvýšeným silničním provozem, ale také s různými krádežemi. Zlo-
ději kradou jak na hřbitovech, tak na parkovištích. To, že svoje vozidlo
opustíte, byť jen na krátkou dobu neznamená, že se nemůže nic stát. Proto
nenechávejte cenné věci ve svém automobilu. Vaše věci nemusí být v bez-
pečí ani, když si je vezmete sebou. Stačí chvilka nepozornosti a opodál od-
ložená kabelka či taška se stane předmětem krádeže. Mějte svoje věci pod
neustálým dohledem a všímejte si svého okolí, zejména podezřelých osob.
Pokud i přesto dojte ke krádeži, informujte ihned policii. 

Agresivní pasažér
Strážníci společně s policisty řešili pasažéra taxi služby, který odmítl ři-

diči zaplatit za jízdu. Muž byl pod vlivem alkoholu a choval se agresivně
jak k taxikáři, tak k mužům zákona. Vzhledem k urážkám a nadávkám mu
bylo sděleno obvinění za přestupek podle §5/1/b 251/2016 – Znevážení po-
stavení úřední osoby při výkonu její pravomoci a následně uložena pokuta
příkazem na místě. 

Ustlal si na lavičkách v budově ČD 
a chtěl se prát se strážníkem

Při kontrole nádražní budovy objevil službu konající strážník spícího
muže na lavičkách. Přivedl ho k němu mírný zápach linoucí se ze zadní míst-
nosti čekárny. Muž po probuzení nechtěl předložit žádný doklad totožnosti.
Proto následovala opakovaná výzva jménem zákona, aby prokázal svoji to-
tožnost. Na to muž reagoval tím, že se zvedl a postavil se do bojové pozice
se slovy „Chceš se rvát? 

Zkušený strážník zachoval chladnou hlavu a vysvětlil „bojovníkovi“ aby
se uklidnil a opustil prostory nádraží, jinak bude nucen použít donuco-
vacích prostředků. V tu chvíli se na místo dostavila přivolaná hlídka policie.
Totožnost muže byla ověřena a nezvaný návštěvník byl vykázán z budovy. 

Tísňové tlačítko zachránilo seniorku
V našem městě již několik let fungu -

je projekt pomoci seniorům. Jedná se
o tísňové tlačítko, kterým si může senior
v ohrožení přivolat hlídku MP. A přesně
to se stalo začátkem září kolem desáté
hodiny večerní. Hlídka vyjela na místo
tísně a zde nalezla paní ležící na podlaze.
Vzhledem k důvodnému podezření na

zlomenou nohu byla na místo přivolána záchranná služba, která ženu
ošetřila a následně odvezla do nemocnice. 

Není to ojedinělý případ. Někdy jde jen o planý výjezd. Třeba jednou,
když hlídka dorazila do bytu seniorky, která seděla v kuchyni se svou ka-
marádkou. Jakmile zahlédla hlídku, pronesla větu, která vyvolala úsměv
na rtech strážníků. „Vidíš, to jsou mí hoši, a jak jsem říkala, jsou tu do pěti
minut, nelhala jsem“ 

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka   156 – ne z mobilních telefonů
tel.:                   466 959 660
mobilní tel.:    736 641 952 

e-mail:             mp@mestoprelouc.cz
 – neoznamovat akutní záležitos ti, které se musí řešit okamžitě

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

Pravidla silničního provozu 18
Podle zákona o silničním provozu, musí

ři dič vozidla jedoucí za jiným vozidlem, po-
nechat za ním dostatečnou bezpečnostní
vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v pří -
padě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého
zastavení vozidla, které jede před ním. V ne-
bezpečných úsecích silnic se proto umísťuje

vodorovná dopravní značka v podobě opakujících se bílých šipek (viz ob-
rázek vlevo) případně ještě svislou dopravní značkou (obrázek vpravo). Ta
pak zobrazuje minimální počet šipek na vozovce, které by měl řidič vidět
na vozovce za vpředu jedoucím vozidlem za běžných podmínek.

                                                                              Ing. Martin Moravec, Ph.D., 
                                                                             dopravní specialista
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patrně vyjadřuje ten fakt, že mnozí umírali i po
ukončení bojů 1. světové války a v následných
konfliktech na Slovensku, v Rusku a jinde. Dále
to bývá věnování – vedle neutrálních označení
(padlým, vojínům) a častého obětem se setkává-
me s projevem citu v dedikacích padlým synům,
synům vlasti, bratřím, padlým hrdinům. Někdy
bývá zmíněno, kdo nechal pomník zřídit (občané
obce, členové sboru, organizace (Voleč – Č.S.M.)
či výjimečně jedinec (Selmice – ing. Jar. Matějíček,
rada v Kladrubech).

Občas však narazíme na slovní spojení, věty
i verše, které se stávají komentářem tragédie
a hledáním smyslu smrti spoluobčanů ve válce.
V Urbanicích je lakonicky poznamenáno – Padli
za vlast. V Rohovládově Bělé – Utrpením k svo-
bodě. V Jeníkovicích – Za činy živých i mrtvých
nám spravedlnost vrátila svobodu. Takové nápi-
sy můžeme vnímat jako rozvíjení tématu oběti
(a následující spravedlivé odměny). V Bezděkově
zaznívá hořké – Padli, aniž by tušili, že z krve je-
jich vzejde svobodná vlast. A tu se nám vyjevuje
asi nejsmysluplnější vnímání smrti těch, kteří
padli v uniformách rakousko-uherské armády.
Byla to nevědomá, ale nutná a prospěšná oběť,

bez tohoto velkého krveprolití by se svoboda vlasti
nezrodila. V tom smyslu mají logiku slova žáky-
ně Jaroslavy Syrovátkové, citovaná v předchozím
dílu našeho cyklu, kdy všechny padlé označila za
naše osvoboditele. Na dvou stranách front, ale
přesto všichni „zahynuli v dálné cizině pro nás“.

Některé nápisy se snaží drsnou skutečnost
zjemnit. Ve Chvaleticích – Těla Vaše v cizí dálné
zemi tlí/ Duch Váš v svobodné však vlasti s námi
dlí. V Selmicích – Vy, kdož jste krví vlast svou vy -
koupili/ ač mrtví, přec jak věčně byste žili. A ve
Břehách – V rovech vašich po světě roztroušených
nechť se vám zdá o dosažené svobodě naší!

Oběť vytváří závazek a směřuje občas k ape-
lu. V obci Žáravice promlouvají mrtví – My dali
život -/ vy dejte lásku. V obci Turkovice jim od -
po vídají živí – Spěte tiše, druzi milí/ v dálné cizí
zemi -/ láska vaše k rodné zemi -/ u nás nikdy
nevymizí.

Závěrem
V tomto místě naši cestu za pomníky pře-

vratných událostí let 1914–1918 přerušíme, aby-
chom se mohli společně věnovat aktuálnějším
tématům.

Představili jsme si zatím pouze pomníky pad -
lých, ale na své připomenutí čekají ještě pomní -
ky vzniku republiky a osobností s tímto vznikem
spjatých, pamětní lípy a některé zajímavější hro-
by účastníků války. Dovolí-li to okolnosti, příští
rok bychom se k nim vrátili.

Závěrečné poznámky: V celkovém počtu
padlých, jejich křestních jmen a opakujících se
příjmení v tomto cyklu článků nebyla zohled -
ňová na jména spodní desky z pomníku ve Bře -
hách. Nedokázal jsem v úplnosti rozhodnout,
zda se jedná pouze o oběti 2. světové války, ne -
bo zda mezi nimi figurují i přidaná jména obě-
tí Velké války. Celkem se jedná o šest jmen,
známým je především František Hrobař, který
zemřel 6. 5. 1945 u přeloučského mostu. – A ješ -
tě jedna opra va. V dílu věnovaném utonulé
rekviziční komisi bylo napsáno, že těla tří uto -
pených byla odvezena k pohřbení v domov -
ských obcích. Ve skutečnosti byla takto převe -
zena čtyři těla, vedle dříve uvedených to byly
i ostatky vojína Františka Hanky ze Spořic u Cho -
mutova.

Martin Štěpánek
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Právě před rokem vrcholily přípravy oslav
sté ho výročí vzniku Československé republiky.
Mnohé pietní akty se odehrávaly v jednotlivých
obcích právě u pomníků padlých. Některým se
v této souvislosti dostalo náležité péče, některé
prošly dokonce potřebnou rekonstrukcí. Příkla-
dem mohou být Choltice, kde se pomník znovu
zaskvěl ve své plné kráse a kde došlo i k výměně
poškozených desek se jmény obětí. (Původní,
poškozené desky se pak staly součástí výstavy
100 let od vzniku Československa v Cholticích.
Ta mj. připomněla původní umístění desek na
fasádě domu čp. 128 ve Větrné ulici v dobách
před vznikem pomníku u hřbitova.)

Pomník padlých v Turkovicích je pomníkem
mnohých nej-. Leží z celého Přeloučska v nej-
vyšší nadmořské výšce 349 m n. m. Konstato-
vání, že je nejkrásnější, je subjektivní, a tedy
sporné, ale obhájit lze snad tvrzení, že jde o po -
mník nejlépe umístěný v okolní krajině. Nachází
se na uměle navršené mohyle na okraji Železných
hor, doplněn je dvěma vzrostlými lípami. Pomi-
neme-li specifické pomníky padlých členů evan -
gelických sborů, jde o pomník, na němž jsou
uvedeni padlí z nejvíce obcí. Kromě Turkovic to
jsou Bukovina, Rašovy, Bumbálka a Nový Dvůr.
V době Velké války šlo o obce Čáslavska, dnes
je situace jiná – jen Nový Dvůr k Přeloučsku stá -
le nepatří. Jedná se o jeden z nejstarších pomní -
ků. Vznikl již roku 1921 a hlavní zásluhu na něm
měl místní učitel Jan Hrabáně. S žáky nacvičil hru
Pro tatíčka Masaryka, při jejímž sehrání bylo na
pomník vybráno 1140 Kč. Odhalení se účast ni -
la řada osobností, zahrála vojenská kapela 21. pě -
šího pluku z Čáslavi.

V této části našeho seriálu ho však připomí-
náme hlavně proto, že v jubilejním roce 2019
prošel největší proměnou. Rekonstrukcí prošel

chodníček vedoucí k pomníku na vršku mohy-
ly, nově byl olemován masivním ozdobným ře-
tězem. Dosavadní pomník doplnily dvě nové
nápisové desky. Na jedné z nich se objevila opo-
menutá jména obětí z výše uvedených obcí, cel-
kový počet vzrostl z 19 na 26. (Druhá deska nás
informuje o tom, že doplněný seznam padlých
věnovala obec Turkovice za finančního přispění
Pardubického kraje.)

Dne 20. října 2018 se v Turkovicích konala
oslava 100. výročí vzniku Československé re-
publiky. K vidění bylo mnohé – průvod s de-
chovou hudbou, čestná stráž v dobových uni-
formách, přelet historického letounu, ukázka
kynologického výcviku psů Policie ČR aj. V slav -
nostním projevu byla nastíněna minulost i sou -
časnost pomníku včetně základních informací
o padlých. (Připomeňme, že jedním z hlavních
informačních zdrojů byla opět databáze pana
Františka Steklého.) Po stranách chodníčku pod
mohylou byly starostou Turkovic a starostkami
Podhořan (patří pod ně Nový Dvůr) a Bukovi-
ny zasazeny dvě pamětní lípy.

Proměny tohoto pomníku ukončil až pře-
lom zimy a jara tohoto roku. Tehdy pomník s po -
stavou zkroušeného či umírajícího mladíka v slo -
vanském kroji doplnila plastika ležícího lva. Jedná
se o kopii sochy, která pomník zdobila dlouhá
léta a před dvěma desetiletími byla ukradena.
(I takové věci se dějí – zdobí někomu zahradu lev

z pomníku padlých a věří někdo snad tomu, že
je dobrým ochráncem tohoto místa?)

Ve výročním roce dokonce vznikl i jeden no-
vý pomník padlých, a to v Habřince. Najdeme
na něm deset jmen padlých z Bukovky a Habřin-
ky. Pomník tvoří kovová tabule, jíž jsou proře-
zána písmena nápisů a obrazce (znak ČSR, ma-
pa – obrysy zemí meziválečné ČSR). Tabule je
upevněna na dvou sloupcích, z nichž jeden
slouží jako žerď trojúhelníkové vlajky ČSR. Ori-
ginálně pojatý pomník doprovází stylizované
zátarasy, přilbice, bodák, hlaveň pušky, opasek
a ostnatý drát, mezi těmito předměty války je
pak šikmo vetknutý kříž.

               
(Poslední měsíce tohoto roku ukázaly, že

pomník obětí první světové války může i zmi-
zet, i když doufám, že v tomto případě jen do-
časně. Jedná se o pomník utonulé rekviziční ko -
mise u Mělic. Zmizení tohoto pomníku souvisí
se zničením starého mostu, kdy nebyla demon-
tována jen samotná konstrukce přemostění, ale
došlo i ke zničení náspů. Ještě 17. srpna bylo mož -
né spatřit pomník na samém okraji rozvážené-
ho náspu, dočasně tak byl osvobozen z hmoty,
v níž byl zapuštěn. 20. srpna už neexistoval ani
tento okraj s pomníkem. Doufejme, že se v sou -
vislosti se stavbou nového mostu pomník k Mě -
licím vrátí a třeba se mu dostane i důstojnějšího
umístění.)

Co je na pomnících padlých napsáno? Ze zá-
kladních informací je to datace Velké války,
v Trnáv ce je uvedena datace 1914–1919, což
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Vznikla diplomová práce 
o staré archeologické sbírce 

přeloučského muzea
Na jaře 2016 navrhl archeolog Východočeského muzea v Pardubicích

a pedagog Filozofické fakulty Univerzity Pardubice dr. Jan Jílek autorovi
těchto řádků možnost sepsání katalogu staré archeologické sbírky pře-
loučského muzea studentem FF UPCE Matoušem Krátkým. Tuto nabíd-
ku jsme velmi rádi přijali, neboť naše stará archeologická sbírka, která
vznikala zhruba od začátku 20. století do roku 1960, nebyla dosud od-
borně zpracována. S Matoušem Krátkým pak začala velmi intenzivní spo -
lupráce, která trvala více jak dva roky. M. Krátký poctivě prošel archivní
záznamy, zdokumentoval kresebně i fotograficky nálezy apod. Tím se
stal Matouš Krátký (na snímku při práci v roce 2018), který žije v Chlumci
nad Cidlinou, ale v Přelouči má příbuzné, za posledních šest let nejpilněj-
ším badatelem v naší improvizované badatelně.

Velmi významným výsledkem jeho badatelské činnosti je určení sta-
rověkých figurek (viz Přeloučský Rošt č. 1/2019), velký význam má ale
také celý katalog a hodnocení naší archeologické sbírky, který nám po-

může např. při přípravě budoucí archeologické expozice. Naše stará ar-
cheologická sbírka má celkem 252 inventárních čísel, řádově se jedná
o stovky předmětů od pravěku po novověk. O tom, že svojí práci Ma-
touš pojal poctivě, svědčí rozsah diplomové práce (první část má 155 stran,
druhá část 115 stran + 127 stran kresebné dokumentace + fotografická
dokumentace). Děkuji M. Krátkému za spolupráci a blahopřeji k úspěš-
nému dokončení magisterského studia v srpnu 2019.

Matěj Pešta

Fotohádanka
Zde je znění zářijové fotohádanky: „Fotografie asi z roku 1912

vznikla v rámci dokumentace prací na regulaci Labe. Zobrazuje tzv.
náplavku, která je dodnes patrná u cesty k lávce na Slavíkovy ostrovy
v ulici Za tratí nedaleko mostku přes Švarcavu. Dům v pozadí má
čp. 224 a nacházel se tehdy u mostu přes řeku. Dříve bylo toto místo
známé pod míst ním názvem „U Heřmanovy chaloupky“. 

Novou výherkyní se stala Miloslava Havranová, které gratulujeme.
Dárek je pro ni připravený v redakci Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. pat-
ro. Odpovědi na nový díl fotohádanky zasílejte jako vždy na mail:
rost@mestoprelouc.cz a velice děkujeme za přízeň. 

ZNAMENÍ ZRODU/ZNAMENÍ ZÁNIKU – 7. díl
Změny pomníků v roce stého výročí vzniku ČSR 

a konce Velké války (a roce letošním)

Choltický pomník padlých; fotografie z 11. 11. 2018,
tedy ze dne stého výročí konce 1. světové války

Čestná stráž u pomníku v Turkovicích 
dne 20. 10. 2018

Pomník v Turkovicích byl opět doplněn 
ležícím lvem, stav pomníku koncem března 2019 

R. 2018 nově vzniklý pomník padlých 
a vzniku ČSR v Bukovce-Habřince

Pomník utonulé rekviziční komise 
na okraji zanikajícího náspu mostu u Mělic 

v polovině srpna 2019
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A TÝM – 1. LIGA
neděle       8. 9.  14:00   SK Jihlava                                     HC Jestřábi Přelouč
neděle    22. 9.  14:00   HC Jestřábi Přelouč                            HBC Rakovník
neděle    29. 9.  14:30   HBC Malenovice                        HC Jestřábi Přelouč
neděle  13. 10.  15:00   SK Suchdol nad Lužnicí            HC Jestřábi Přelouč
neděle   20. 10.  14:00   HC Jestřábi Přelouč                              HBC Hostivař
neděle  27. 10.  13:00   HBC Highlanders Prachatice   HC Jestřábi Přelouč
neděle     3. 11.  14:00   HC Jestřábi Přelouč                    SK Kometa Polička
neděle   10. 11.  14:00   HBK Bulldogs Brno                    HC Jestřábi Přelouč
neděle   17. 11.  14:00   HC Jestřábi Přelouč   HBC JTEKT Svítkov Stars Pce
neděle   24. 11.  14:00   HC Jestřábi Přelouč                                     SK Jihlava

B TÝM – REGIONÁLNÍ LIGA VÝCHOD
neděle       8. 9.  11:00   TJ Lokomotiva Č. Třebová B  HC Jestřábi Přelouč B
sobota    14. 9.  17:00   HC Jestřábi Přelouč B                        TJ Sršni Svitavy
neděle    22. 9.  10:00   HBC Chlumec n. Cidlinou B  HC Jestřábi Přelouč B
sobota    28. 9.  17:00   HC Jestřábi Přelouč B             HBC Delta Pardubice
neděle     6. 10.  14:00   SK Prachovice                         HC Jestřábi Přelouč B
sobota  12. 10.  17:00   HC Jestřábi Přelouč B            HBC Jokerit Chrudim

neděle   20. 10.  17:00   Ježci Heřmanův Městec B     HC Jestřábi Přelouč B
sobota  26. 10.  17:00   HC Jestřábi Přelouč B     HBC Opatovice n. Labem
neděle     3. 11.  18:30   HBC Pardubice C                    HC Jestřábi Přelouč B
sobota    9. 11.  17:00   HC Jestřábi Přelouč B  TJ Lokomotiva Č. Třebová B
neděle   17. 11.  17:00   TJ Sršni Svitavy                        HC Jestřábi Přelouč B
sobota  23. 11.  17:00   HC Jestřábi Přelouč B  HBC Chlumec n. Cidlinou B

DOROST – EXTRALIGA DIVIZE VÝCHOD
neděle       8. 9.  11:00   HBC Autosklo–H. A. K. Pce     HC Jestřábi Přelouč 
neděle    15. 9.  14:00   HC Jestřábi Přelouč   HBC JTEKT Svítkov Stars Pce
neděle    22. 9.  11:00   HBC Malenovice                        HC Jestřábi Přelouč
neděle    22. 9.  14:00   HBC Malenovice                       HC Jestřábi Přelouč
neděle     29. 9.  14:00   HC Jestřábi Přelouč      SK Ježci Heřmanův Městec
neděle    6. 10.  16:00   TJ Kovo Praha                             HC Jestřábi Přelouč
neděle   13. 10.  14:00   HC Jestřábi Přelouč                    HBK Bulldogs Brno
neděle   10. 11.  14:00   HC Jestřábi Přelouč                              HBC Hostivař
neděle   17. 11.  11:30   HC Jestřábi Přelouč     HBC Autosklo–H. A. K. Pce
neděle   24. 11.  11:00   HBC JTEKT Svítkov Stars Pce   HC Jestřábi Přelouč
neděle     1. 12.  14:00   HC Jestřábi Přelouč                        HBC Malenovice
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Protože v říjnu se už naplno rozeběhnou mistrovské soutěže ve
florbalu i na regionálních úrovních, přinášíme čtenářům Roštu pro-
gram mistrovského florbalu v městské hale v ulici Za Fontánou pro
následující měsíc:

Regionální liga mužů – neděle 13. října:
9:00    Orel Přelouč – TJ Sokol Dvůr Králové

10:30    Titáni Pardubice – FbK Orlicko-Třebovsko
12:00    TJ Sokol Dvůr Králové – Primátor Náchod B
13:30    Orel Přelouč – FbK Orlicko-Třebovsko
15:00    Primátor Náchod B – Titáni Pardubice

Nejvyšší regionální soutěž startuje rovnou na palubovce v Pře-
louči! Přijďte se podívat, jak se v ní bude dařit omlazenému celku do -
mácích, doplněnému o některé ostřílené a zkušené borce ze zanik -
lého béčka.

3. liga dorostenců – neděle 29. září:
9:00    Orel Přelouč – Titáni Pardubice

10:30    HAGA Pardubice – Piráti Chrudim
12:00    Titáni Pardubice – ŽSK Třemošnice
13:30    1. FBC Polička – HAGA Pardubice

15:00    Piráti Chrudim – ŽSK Třemošnice
16:30    Orel Přelouč – 1. FBC Polička

Vzhledem k tomu, že v soutěži je 7 týmů, sjedou se vždy všechny na
jednom turnaji, a odehrají spolu zápasy dle rozlosování. Florbaloví fa -
noušci tak mají jedinečnou možnost vidět všechny týmy soutěže v akci
během jednoho dne! A to vše hned na úplném startu nové sezóny.

Pardubická liga starších žáků – neděle 20. října:
Turnaj 5. výkonnostního koše bude v městské hale probíhat od

9:00 do 15:30. Vzhledem k systému výkonnostních košů půjde jistě
o velmi vyrovnané a tudíž zajímavé a napínavé zápasy, které rozhodně
stojí za to vidět! 

Na závěr příspěvku z florbalu pak připomínáme, že i v říjnu 2019 je
možné začít hrát florbal ve všech věkových kategoriích dětí a mláde-
že. Stačí přijít na trénink v úterý či čtvrtek mezi 16 a 19 hodinou do
městské haly Za Fontánou a přihlásit se u trenérů, nebo zavolat na
číslo 732 610 593. 

Mít své vlastní florbalové vybavení není nutné, pro začátek jej mů-
žeme zapůjčit včetně vybavení gólmanského.

Mirek Kumstýř

V letošním roce se po čtyřech letech koná Mistrovství světa v ragby,
které začalo 20. září, finále je na programu 2. listopadu. Jasně nejdelší
a podle mnohých také jasně nejvýznamnější sportovní akci planety
roku 2019 hostí tentokrát Japonsko. Česká televize bude pro diváky
zajišťovat z celého mistrovství televizní zpravodajství a před jednotlivé
zápasy zařadí také medailonky některých klubů v naší republice. V úte -
rý 3. 9. 2019 zavítal malý televizní štáb do Přelouče a natáčel medailo-

nek právě o našich ragbistech. Několik slov pro tento televizní pořad
pronesla také starostka města Irena Burešová. Pro všechny hráče a fa -
noušky přeloučského ragby to je velká pocta, že Česká televize náš klub
pro medailonek vybrala. Aby radosti nebylo málo, 28. září 2019 oslavil
RUGBY CLUB PŘELOUČ 45 let svého působení. Přikládáme několik
fotografií z natáčení medailonku a přejeme mnoho sportovních úspě -
chů RUGBY Přelouč i do dalších let.

V nadcházející basketbalové sezoně 2019/20
budou naše město reprezentovat 4 druž stva:
Muži (Východočeská liga mužů)
Ženy (Východočeská liga žen)
Mladší žáci U 14 (Smíšený východočeský pře-

bor mladšího žactva)

Nejmladší minižáci U 11 (Smíšený východo-
český přebor nejmladšího minižactva)

Soutěž zahájili ve druhé polovině září mlad-
ší žáci (výsledky přineseme v příštím čísle Roš-
tu), ostatní družstva začínají hrát v říjnu.

Domácí zápasy – říjen a listopad:
5. 10. – muži                            6. 10. – muži

12. 10. – nejmladší minižáci   19. 10. – ženy 
2. 11. – muži a mladší žáci  3. 11. – muži

16. 11. – ženy                            17. 11. – ženy
30. 11. – muži a mladší žáci 

Přijďte povzbudit!!!
D. Rambousková
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Orel Přelouč – oddíl florbalu HOKEJBAL – ROZPIS ZÁPASŮ – PODZIMNÍ SEZÓNA 2019/2020

Pod basketbalovými koši…

Točil se televizní medailonek o RUGBY CLUBU PŘELOUČ, 3. 9. 2019

FOTBAL
Ve středu 4. 9. 2019 v 16 h odstartoval 3. ročník O pohár starostky

města Přelouče mladších přípravek v kopané. Celkem 6 týmů se utkalo
systémem každý s každým, hrálo se podle standardních pravidel pro
mladší přípravky a hrací doba byla 1 x 15 minut. Krátce před 18 hodi-
nou bylo jasno. První místo získali hráči FK Přelouč, z čehož měli všichni
v Přelouči velikou radost, ke gratulacím se připojila také starostka města
Irena Burešová, která všem účastníkům turnaje předávala společně s Mi -
chalem Koberou za FK Přelouč diplomy a ceny. Celkové pořadí je ná-
sledující: 

1.  Přelouč – nejlepší hráč týmu Leoš Mercl
2.  Chvaletice – nejlepší hráč týmu Jakub Vacek
3.  Třemošnice – nejlepší hráč týmu David Handlíř

4.  Lázně Bohdaneč – nejlepší hráč týmu Alex Bečaver
5.  Řečany nad Labem – nejlepší hráč týmu Elena Křivková
6.  Choltice – nejlepší hráč týmu Tadeáš Hubáček

Nejlepší střelec turnaje    Vojtěch Mareček z FK Přelouč – 12 gólů
Nejlepší brankář turnaje  Michal Novotný z Chvaletic
Nejlepší hráč turnaje        Matyáš Myslivec z Chvaletic

Gratulujeme nejenom našim fotbalistům k úžasnému výkonu a dou -
fáme, že se v Přelouči za rok na fotbalovém hřišti odehraje plno dobrých
zápasů a malí fotbalisté z různých klubů zase do Přelouče přijedou. 
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Znění zářijové tajenky bylo … ráno pálí mráz, odpoledne slunce. Tentokrát jsme vylosovali Petra Cirkla, kterému gratulujeme 
a prosíme, aby se dostavil pro malou věcnou odměnu do redakce Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro. 

Novou tajenku zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. Těšíme se na vaše odpovědi.

LUŠTĚNÍ

Ve čtvrtek 8. 9. 1261 (tajenka číselné
křížovky) byla osada na místě dnešní
Přelouče povýšena tehdy zhruba osma-
dvacetiletým českým králem Přemys-
lem II. Otakarem na město. To se o sedm -

advacet let později dočkalo opevnění.
Panovník, kterému se říkalo král želez-
ný a zlatý, se toho ale nedožil. V pátek
(tajenka popletených synonym) 26. 8.
1278 padl v bitvě na Moravském poli

a vy jistě hravě spočítáte, kolik mu asi
tak mohlo být let. Přesný rok jeho na-
rození se totiž neví. Co se ale ví, je, že
byl prvním ze tří posledních českých
králů z rodu Přemyslovců.

2. POPLETENÁ SYNONYMA
Vyberte správné synonymum a písmeno za ním napište podle čísel do tabulky. Synonyma jsou slova, která různě znějí,

ale mají stejný význam.

1. TRPASLÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SRAB – P                             2. ZBABĚLEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BLBEC – T
3. HRDINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRCEK – V                             4. HŇUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OCHLASTA – K
5. LOTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOHATÝR – Á                             6. OPILEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAREBÁK – E

ŘEŠENÍ 3. DÍLU:
1. Drsné dva roky; 2. Pečen nad žhavým uhlím.

Gratulujeme Pavlovi Grubrovi, který se stal výhercem 3. dílu dětského luštění v rám-
ci losování. Malá věcná odměna na něj čeká v redakci Roštu, Městský úřad Přelouč,
3. patro. Těšíme se na nové odpovědi dalšího dílu, které zasílejte na mail: rost@mes-
toprelouc.cz a děkujeme za přízeň. Dětské luštění pro vás připravidal redacke Ma-
kovice.

4128
5269
8715
9654

3188659
4351451
7545316
9486156

03
18
24
29
35
40
52
69
87
91

127
192
427
569
630
646
751
908
911
984

TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
část 4

1. ČÍSELNÁ KŘÍŽOVKA
Dosaďte čísla vodorovným i svislým směrem tak, aby se správně křižovala.

1 2 3 4 5 6



Pokračování programu na předposlední straně.Příští číslo Roštu vyjde v pátek 1. 11. 2019.


