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Zprávy z radnice
6. schůze Rady města se konala 7. ledna

2019. Přítomni byli všichni radní a projednal
se například zápis z jednání Sociálně zdravotní
ko mise ze dne 5. 1. 2019, ze kterého vyplynulo
schválení podmínek užívání bytu č. 3 v domě
v ulici Za Fontánou 433, Přelouč. Dále rada schvá -
lila návrh dodatku č.1/2019 ke smlouvě č. 64/02
o odvozu odpadu mezi Městem Přelouč a spo-
lečností SOP a. s., dodatek č. 2 smlouvy o dílo
se společností KZP – stavby s. r. o., Pardubice
na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení
v Hradecké a Nádražní ulici, kterým se sjednaná
cena prací snižuje o částku 426 989,70 Kč bez
DPH v souvislosti s konečným upřesněním roz-
sahu prováděných prací a s tím související úpra -
vy ceny díla, smlouvu o výpůjčce mezi Městem
Přeloučí a Gymnáziem a Střední odbornou ško -
lou Přelouč na výpůjčku třech učeben v I. NP, dále
se schválila výpůjčka části pozemků p. č. 310/23
a p. č. 310/28 oba v k. ú. Lohenice společnosti
Fotbal Park Litomyšl za účelem vybudování cer-
tifikovaného hřiště na fotbalgolf. Schválilo se ta-
ké několik prodejů pozemků, směny části po-
zemků nebo pronájem pozemků (Labská ulice).
Rada vzala na vědomí zápis ze schůze OV Lohe-
nice a z jednání Sportovní komise. V rámci jed-
nání Sportovní komise se projednal požadavek
na výměnu oplocení sportovního areálu a dále
vyřešit fungování wifi signálu ve sportovní hale.
Na vědomí také vzala rada zápis z jednání Bez-
pečnostní a dopravní komise zde dne 10. 12.
2018. Odsouhlasily se termíny schůzí Rady měs -
ta a zasedání Zastupitelstva města pro rok 2019.
Rada stanovila, že zastupitel Ing. Mgr. Radim
Jelínek, Ph.D. může při přijímání prohlášení snou -
benců o uzavření manželství používat závěsný
odznak (velký státní znak). 

Poslední Rada města před vydáním únoro-
vého Roštu se konala v pondělí 21. ledna 2019
a projednalo se mimo jiné obsazení bytů č. 2 a 18
ve Sluneční ulici novými nájemníky. Odsouhla -
sil se dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování slu-
žeb pro pečovatelskou službu ze dne 17. 5. 2007,
kterým se navyšuje cena obědů, které zajišťuje
Restaurace V+M, s. r. o. pro klienty pečovatel-
ské služby v pracovních dnech i o víkendu od
roku 2007. Cena se navýšila vzhledem k stáva-
jícímu růstu provozních nákladů a cen potravin.
Radě byl předložen stav neuhrazených pohle-
dávek ke dni 31. 12. 2018 a údaje o vymožených
dlužných částkách za II. pololetí roku 2018. Od -
souhlasila se vzorová nájemní smlouva pro byt
č. 3 v ulici Za Fontánou 433, Přelouč a zároveň
byla pověřena Mgr. Zuzana Dvořáková k pode-
pisování uvedené nájemní smlouvy. V rámci ve-
řejné zakázky „Regenerace panelového sídliště
U Školy v Přelouči – 3. etapa“ se schválila smlou -
va o dílo na realizaci této zakázky s dodavatelem
NOVOSTAV KOMUNIKACE a. s., Hradec Krá lo -
vé za nabídkovou cenu 6 148 608 Kč bez DPH.
Dále se projednala a schválila smlouva o dílo
se společností IKKO Hradec Králové, s. r. o. na
vypracování projektové dokumentace pro pro-
vedení stavby na výstavbu splaškové kanalizace

v Mělicích s převedením odpadních vod do Lo-
henic za nabídkovou cenu 187 000 Kč bez DPH,
dále také smlouva o dílo se společností PRO-
DIN a. s., Pardubice na vypracování projektové
dokumentace na celkovou rekonstrukci Trut-
novské ulice s částí ulice V Zahrádkách včetně
veřejného osvětlení. Vzal se na vědomí zápis
z jednání Osadního výboru městské části Kle-
novka ze dne 21. 12. 2018, zápis z jednání Bez-
pečnostní a dopravní komise ze dne 14. 1. 2019
a Komise pro rozvoj města ze dne 14. 1. 2019.

Schválila se také smlouva o dílo s VN KON-
ZULT, s. r. o. na vypracování dokumentu „Pro-
gram rozvoje obce pro město Přelouč“ za cenu
99 946 Kč vč. DPH. Na vědomí se také vzala Zprá -
 va o zjištění z vykonaného interního auditu k ro -
ku 2018, který se konal ve dnech 5. a 6. prosin-
ce 2018. Na závěr tohoto auditu nebyly zjištěny
žádné nedostatky a zjištěné nesrovnalosti byly
vyřešeny ha místě. Všechna usnesení z obou
rad naleznete na webových stránkách našeho
města.                                                         MG
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19. ledna oslavili Adélka, Michal a Filip Mo-
ravcovi krásné 15. narozeniny. Starostka města
Irena Burešová pozvala trojčata společně s ro-
diči na návštěvu a zavzpomínala na jejich ná -
vštěvu a společné setkání pěti lety v rámci jejich
10. narozenin. Během jejich návštěvy u paní sta-
rostky jsme se zeptali, jak se žije trojčatům nyní
a co plánují po ukončení základní školy. Adélka
by ráda pokračovala na gymnáziu nebo zdra-
votní škole, Michal by se jednou chtěl stát slád-
kem, a proto volí potravinářskou školu a Filip
zkusí strojní průmyslovou školu. Všichni tři spo-
lečně již několik let hrají za Přelouč hokejbal,
všichni tři navštěvují Základní uměleckou školu
v Přelouči, Adélka hraje na klavír a kytaru, kluci
oba na bubny. Zatím však založení společné ka-
pely nechystají. Za všechny tři je tzv. „mluvčí“
Adélka a doma tak jako všichni jejich vrstevníci
tráví čas také občas na počítači či mobilu. Vel-
kou kuriozitou je sbírka Michala, který už má
doma neuvěřitelných 450 plechovek od piva. Je
vidět, že přání stát se sládkem je spojeno i s jeho
koníčkem. Také jsme se zeptali, který z nich je
vlastně nejstarší. První se narodil Míša, po mi-

nutě pak Filip a jako třetí v pořadí přišla na svět
Adélka. Upřímně všichni tři přiznali, že v pod-
statě až při odchodu ze základní školy se po-
prvé rozdělí, a že se na to moc netěší. Od na-
rození, přes mateřskou školu, základní školu,
sport a návštěvu umělecké školy, všude jsou za-
tím stále spolu. Teprve nový školní rok a další
studium na střední škole je poprvé zavede kaž-
dého někam jinam. Držíme jim pěsti, a přejeme,
ať se postupně plní jejich plány a sny a ať jsou
všichni tři zdraví.

Text + foto MG

Nový most ve Valech
Stavba nového mostu ve Valech by měla

stát 213 milionů korun. Staveniště bylo již
předáno zhotoviteli. Nový ocelový most bu-
de stát na stejném místě jako stávající nevyho -
vující most přes Labe. Během stavebních pra -
cí by měl fungovat buď osobní přívoz a v tuto
chvíli se řeší i další alternativa náhradní pře-
pravy z Valů do Mělic přes řeku po dobu výstavby.  Průběžně vás budeme o dalších aktualitách
o tomto mostě informovat (MG).                                                                Foto: RVCCR

Bezbariérová pěší trasa u nádraží je hotová
Výstavba chodníků podél ulice Hradecká a Nádražní byla na závěr loňského roku dokončena.

Celková úprava zajistila mimo jiné bezbariérovou pěší trasu od vlakového nádraží až k nádraží
autobusovému, dále je již k dispozici bezbariérový přístup k budově polikliniky u nádraží, upravila
se i plocha pro parkování směrem k podchodu vedle firmy Elmet. 

Přeloučským trojčatům je 15 let
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Rozvod (rozchod) rodičů představuje
pro dítě velkou psychickou zátěž a emo-
cionální vypětí a podle psychologů mů-
že být dokonce jedním z nejvážnějších
traumat, které dítě může prožít. V těchto
pro celou rodinu složitých chvílích by dí -
tě mělo stát ve středu zájmu rozvádějících
se partnerů. Dítě musí vědět, že rozvo-
dem jeho rodičů nic nekončí a ono ne-
ztrácí lásku ani jednoho z nich. Jak za-
mezit tomu, aby děti z rozvodů svých
rodičů vycházely se závažnými psychic-
kými či zdravotními problémy? Odpověď
zní: Včasná a fungující dohoda obou ro-
dičů o péči o dítě. 

Spory mezi rodiči se často protahují a do-
chází ke konfliktům, které mohou mít ne-
gativní dopad na vývoj dítěte. Na zmírnění
sporů mezi rodiči v současné době reaguje
nový rozvodový systém převzatý z Němec-
ka (kraj Cochem-Zell, oblast Porýní-Falc).
Jedná se o tzv. cochemský systém či mo-
del, který je založen na efektivní spolupráci
odborníků, tj. soudců, advokátů, orgánu
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), po -
raden, mediátorů a soudních znalců – psy -
chologů i pedopsychologů. Hlavním cílem
je odborně pomoci rozvádějícím se (roz-
cházejícím se) rodičům, aby mohli převzít
zpět svou rodičovskou odpovědnost a na-
učili se spolu komunikovat v zájmu dítěte
a ve prospěch jeho budoucí výchovy a roz -
voje. Tuto praxi začínají používat i čeští
soudci a od listopadu 2018 se nově prak-
tikuje i v bývalém okrese Pardubice. 

Na zkušenosti se zaváděním této praxe
jsme se zeptali Mgr. Svatavy Baladové, ve-
doucí OSPOD v Přelouči. 

V čem vidíte hlavní přínos 
zavedení tohoto modelu do praxe?

Hlavním přínosem tohoto modelu je dů-
raz na uvědomění si rodičovské odpověd-
nosti. To znamená, že rodiče už nespoléhají
na rozhodnutí soudu a na to, co jim řeknou
pracovnice OSPOD. Rodiče mají za úkol
společně vypracovat rodičovský plán, jenž
je připraví na situace, které mohou ohled-
ně výchovy dítěte řešit v budoucnosti. Jde
o otázky týkající se bydliště dítěte, styku ne-
zletilého dítěte s druhým rodičem, komuni-
kace rodičů, volbu školských zařízení, vol-
bu mimoškolních aktivit, udílení souhlasu

s lékařskou péčí, domluvení styku v období
prázdnin a svátků, spravování financí apod. 

Jaký je v běžné rozvodové praxi
postup? 
Na koho se rodiče mohou obrátit?

Rodiče se mohou se svými dotazy obrá-
tit na naše pracovnice OSPOD, a to telefo -
nicky či osobně. Na první schůzku pozveme
oba rodiče, kteří od nás dostanou potřebné
informace a vytištěný rodičovský plán, kte -
rý spolu následně vyplní. Na druhou schůz-
ku si rodiče donesou vyplněný plán, kde
jej mohou konzultovat se sociálním pra-
covníkem. Pokud si rodiče nevědí s někte-
rými body rady, sociální pracovník jim rád
zodpoví jakékoli dotazy, sdělí jim, jaká je
soudní praxe a co je ze zákona akceptovatel -
né. Po druhé schůzce následuje třetí schůz -
ka, která je určena dítěti. Na tého schůzce
pracovník OSPOD seznámí dítě s finální
verzí rodičovského plánu a ověří si, zda ko-
responduje i s jeho představami. 

Formulář rodičovského plánu je veřej-
ně přístupný na internetových stránkách
měst ského úřadu Přelouč na adrese:
https://www.mes toprelouc.cz/mestsky-
-urad/odbory/subjekt-oddeleni-socialne-
-pravni-ochrany-deti-22.html 

V případě zájmu o řešení (po) rozvodo-
vé a (po) rozchodové situace dítěte je mož -
né kontaktovat pracovníky OSPOD Pře-

louč – Mgr. Svatava Baladová, Ing. Lucie Pa-
velková a Mgr. Jiří Klouček – 466 094 111. 

Odpovědnost za řešení sporu zůstává
vždy na rodičích. V případě, že je pro ně
nalezení dohody obtížné, mohou se obrá-
tit na podpůrné služby, např. poradenské,
psychoterapeutické a mediační. „Ty jim mo-
hou pomoci v komunikaci a ujasnění si dal -
šího postupu, včetně uzavření dohody o pé-
či o děti,“ doplňuje síťařka Pavla Vitáčková,
která se zaměřuje na podporu spolupráci ak -
térů v síti služeb pro ohrožené rodiny a děti.

          Pavla Vitáčková, 
          lokální síťařka MPSV, ORP Přelouč
          pavla.vitackova@mpsv.cz
          Ministerstvo práce a sociálních věcí
          www.pravonadetstvi.cz

O projektu
Projekt Systémový rozvoj a podpora ná-

strojů sociálně-právní ochrany dětí realizuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve 12 kra -
jích ČR prostřednictvím Operačního progra-
mu Zaměstnanost. Zaměřuje se na posílení
mezirezortní a multidisciplinární spolupráce
v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny.
Cílem projektu je i nadále snižovat počet dě -
tí, které musí svou rodinu opustit, a dětem,
jež se dostávají do systému náhradní rodinné
péče, zajistit co nejkvalitnější individuální pé-
či. V rámci projektu probíhá v 11 krajích ČR
aktivita Podpora síťování služeb na lokální
úrovni (Síťování), kterou provádí 87 lokál-
ních a krajských síťařů, zaměstnanců minis-
terstva. Více na: www.pravonadetstvi.cz.
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Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu
místo ve specializované sběrné nádobě, před-
stavují ekologickou hrozbu – obsahují totiž ma-
lé množství rtuti. 

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárov-

ka, obvykle putuje do koše. V domácnostech
jsou však v posledních letech „wolframky“ po-
stupně nahrazovány úspornými světelnými
zdroji: jde zejména o úsporné kompaktní či li-
neární zářivky a LED diodové žárovky. Jejich
předností je, že vydrží svítit mnoho let a spo-
třebují až o 90 % méně elektřiny než klasické
žárovky. Obsahují však druhotné suroviny a ta-
ké velmi malé množství toxické rtuti, proto,
když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale
je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci,
kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.
EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma
sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i prů-
myslová svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost
dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběr -
ného dvora.

„Při ukládání většího množství úsporných
svě telných zdrojů na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo

do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z or ga -
ni zace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou
znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může trans -
formovat do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.

Kam s nefunkčními
úspornými zářivkami

Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběr-
ného dvora, nejbližší prodejny elektra či do
takzvaných malých sběrných nádob, které se
nacházejí v obchodních centrech, na úřadech
a v řadě firem. EKOLAMP v současnosti pro-
vozuje přes 4400 sběrných míst. 

Více informací o rozmístění sběrných ná-
dob a správné likvidaci úsporných žárovek se
dovíte na www.ekolamp.cz.

Město Přelouč má malou sběrnou nádobu
umístěnou v budově městského úřadu před kan -
celáří odboru životního prostředí. Sběrný dvůr,
který se v Přelouči nachází v areálu společnosti
SOP a.s., Pardubická 1630, je otevřen v pondělí
a pátek v době od 13 do 17 hodin, ve středu od
10 do 15 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.
Sběr ný dvůr je dostupný jak občanům, tak živ-
nostníkům podnikajícím v katastru obce. 

Ing. Helena Klápová

2/19

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, 
aby nezamořily životní prostředí

Nový přístup k rozvodové a porozvodové situaci dítěte

V prosinci 2018 kurátorka pro děti a mládež, oddělení sociálně-právní
ochrany dětí, Bc. Aneta Kryštofová přednášela na základních školách, které
jsou ve správním obvodu Města Přelouč. Přednáška byla zaměřena na té-
mata týkající se činností a působení OSPOD, trestní odpovědnosti mládeže
a možných sankcí za protiprávní činy mládeže a mladistvých. Přednášek se
účastnili žáci osmých a devátých ročníků v rámci občanské výchovy. Na zá -
věr přednášky se žáci aktivně zúčastnili diskuse na tato témata. Žáci byli ve -
lice zvídaví a kladli zajímavé dotazy. Oddělení sociálně právní ochrany děti
hodlá v přednáškách na základních školách pokračovat i nadále a těší se na
další spolupráci se základními školami. Dále oddělení sociálně právní ochra -
ny dětí děkuje všem za poskytnuté vánoční dárky pro děti ze sociálně slab -
ších rodin. Tyto dárky jsme s radostí předali a dětem udělaly velkou radost.

Sociální odbor
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Činnost v roce 2018 byla značně ovlivněna
„osmičkovým výročím“, byla dosti zaměřena
na téma 100 let republiky. I proto bylo uspo-
řádáno o něco více akcí pro širokou veřejnost,
než obvykle – celkem jsme jich připravili a rea -
lizovali osmnáct! Jmenovitě osm historických
přednášek, jednu přírodovědnou přednášku,
tři výstavy, dvě různé komentované procházky
městem a dvě prohlídky vodní elektrárny. Po
celý rok byla otevřena stálá panelová výstava
o F. Filipovském, kterou shlédli i turisté z růz-
ných míst České republiky (na základě této vý-
stavy jsme vydali v únoru brožuru na stejné té -
ma). Z přednášek nejvíce zaujala ta o historii
beatové a rockové hudby na Přeloučsku, která
musela být dokonce opakována. Z výstav přišlo
nejvíce návštěvníků na dlouho chystanou vý-
stavu „Přelouč a Přeloučané v letech 1914–1918“
a velice úspěšné byly též prohlídky přeloučské
vodní elektrárny, které plánujeme i v roce 2019.

Kromě programu pro širokou veřejnost jsme
však připravili akce též pro užší spektrum ná -
vštěvníků. Pokračovala spolupráce se základ-
ními a středními školami (ve spolupráci s učiteli
jsme přichystali v dubnu speciální vlastivědný
program, v rámci kterého se žáci seznámili s his-
torií perleťářství, architektonickým vývojem
města a případem Casimira Oberfelda, na pod-
zim se konalo několik procházek po stopách
první světové války). Nově jsme se částečně po-
díleli na programu příměstských táborů Do-
mova dětí a mládeže a společnosti Mykabo.
Dále správce sbírek opět přednášel v Domově
U Fontány, pro pražskou pobočkou Klubu přá -
tel Pardubicka (respektive Klub rodáků a přátel
města Přelouče) a také ve Břehách. Krátkou ko-
mentovanou prohlídku města uspořádal též
pro spolek Hurá na výlet! Všechny konané
přednášky navštívilo zhruba 864 posluchačů,
na výstavy přišlo 1120 návštěvníků a na ko-
mentované prohlídky a procházky asi 546 ná -
vštěvníků. Veškeré zmíněné akce navštívilo
2530 zájemců.

Prováděli jsme však, podobně jako v mi-
nulých letech, též běžné interní aktivity. Zmiň -
me se stručně o několika z nich. Úspěšná byla
sbírkotvorná činnost – získali jsme do sbírek
zhruba 900 zajímavých exponátů (rozdělených
do 323 inventárních čísel), od fotografií a po-
hlednic, přes tisky, obrazy, přírodniny, zvukové
nosiče a knihy až po předměty větších rozmě-
rů. Své dary nám věnovalo 32 občanů Přelouče
a okolí, dále byly sbírky získávány i vlastní sbír -
kotvornou činností apod. Významným přírůst-
kem jsou jistě další nové archeologické nálezy
z Přeloučska, dosti cíleně se věnujeme také do-
kumentaci dějin rockové hudby na Přelouč-
sku. Všem dárcům tímto velice děkujeme!

Pokračovalo nahrávání vzpomínek pa -
mět níků na digitální diktafon. Celkem se správ -

ce sbírek sešel s pěti pamětníky z Přelouče
a oko lí, s kterými nahrál několik hodin vzpo-
mínek na Přelouč zejména v dobách jejich
mládí.

Nelze opomenout také práci pro badatele.
Badatelnu navštívilo 16 badatelů z řad vyso-
koškolských studentů, odborníků a místních
občanů. Svojí praxi u nás absolvoval student
FF UPCE Matouš Krátký, který zpracovává
starou archeologickou sbírku přeloučského
muzea. Zodpověděli jsme též zhruba 77 bada-
telských dotazů. Naše předměty jsme zapůjčili
na výstavy do Muzea Blanenska (kde se kona-
la velká výstava perleťářství, z velké části z na-
šich sbírek) a do Regionálního muzea v Chrudi-
mi (výstava „Pes, věrný přítel člověka“). Také
jsme přispěli ke vzniku výstavy „28. říjen v Par -
dubickém kraji“, kterou Pardubický kraj otevřel
na podzim ve Smetanově domě v Litomyšli (vy-
šla k ní i brožura). Trvalá spolupráce pokračuje
s Východočeským muzeem v Pardubicích, Stát -
ním okresním archivem v Pardubicích a Měst -
skou knihovnou v Přelouči.

V neposlední řadě správce sbírek publiko-
val v Přeloučském Roštu, ve Zprávách klubu
přátel Pardubicka a v odborném periodiku
Archeologie východních Čech. Velký ohlas za-
znamenal Přeloučský Rošt Speciál, do kterého
správce sbírek sepsal stručnou historii města
v letech 1918–2018. Hned dvakrát jsme pre-
zentovali historii Přelouče v rámci seriálu Par-
dubického deníku s názvem Jak jsme žili. V říjnu
byly také spuštěny facebookové stránky mu-

zea (https://www.facebook.com/muzeum-
prelouc/).

Speciálním počinem bylo vysazení dvou
stromků staré odrůdy jabloně Přeloučský ši-
šák na zahradě MŠ Kladenská, které realizoval
Odbor životního prostředí MÚ Přelouč s Měst -
skou knihovnou a též správce sbírek se na tom-
to značně podílel. Tato akce zaujala i některá
celorepubliková média. M. Pešta měl též krát-
ký projev na slavnosti ke 100. výročí republiky
u pomníku u sokolovny. 

Je zřejmé, že zájem veřejnosti o muzejní
činnost KICMP a historii Přelouče stoupá, přes-
tože se pracuje stále spíše v provizorních pod -
mínkách. Na dubnovém zasedání městského
zastupitelstva byla vzata na vědomí studie ar-
chitektů, která představuje projekt částečné
přestavby domů čp. 25 a 26 pro stálé muzejní
expozice a muzejní činnost. Nezbývá než dou-
fat, že se v tomto volebním období povede
s projektem obnovy muzea udělat i další zá-
sadní kroky. Není totiž příliš známo, že v mu-
zejních sbírkách máme zhruba 9660 inventár-
ních čísel, tedy asi 50 000 předmětů z období
od prvohor až po současnost. Je to výsledek
práce místních muzejníků za posledních 116 let.
Je jistě škoda, že sbírky zůstávají skryty veřej-
nosti. Letos navíc uplyne již 30 let od uzavření
muzejních expozic veřejnosti!

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na set -
ká ní v roce 2019.

               Matěj Pešta, 
               správce muzejních sbírek, KICMP
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Muzejní činnost Kulturního a informačního centra města Přelouče 
v roce 2018

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

PŘÍZRAK
Divadelní představení

Účinkuje Divadelní soubor Uhlíř – Uhlířské Janovice

27. února 2019 v 19 hod.
Vstupné 100 Kč

Rezervace na: KICMP

MARTIN ZOUNAR 
A MARTINA RANDOVÁ

v talkshow 
NÁVŠTĚVA Z ORDINACE

6. února 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

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

ALOIS TOPIČ 
A DALŠÍ CESTOVATELÉ PŘELOUČSKA 

NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ
Přednáška Mgr. Matěje Pešty 

(správce muzejních sbírek Města Přelouče)

26. února 2019 v 18 hod.
Přednáškový sál KICMP, Masarykovo nám. Přelouč

Vstupné 40 Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
17. února 2019 v 15 hod.

Občanská záložna Přelouč
Vstupné 40 Kč

VYSTOUPENÍ ZDEŇKA IZERA 
V POŘADU „NA PLNÝ COOLE“

4. dubna 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 220/200 Kč

PRAGUE CELLO QUARTET
Ivan Vokáč – Jan Zvěřina – Jan Zeman – Petr Špaček
V pořadu: Halvorsen, Rimskij-Korsakov, Čajkovskij, 

Debussy, Dvořák

21. března 2019 v 19 hod.
Občanská záložna Přelouč

Předprodej: Ticketportal a KICMP

KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA 

VODNÍ ELEKTRÁRNY 
V PŘELOUČI

Sobota 23. března 2019 
v 10, 13, 14 a 15 hod.

Nutno nahlásit účast předem
na vybranou hodinu

na telefon 731 697 085 
nebo na mail: muzeum@kicmp.cz

Vstupné zdarma

NA OSTRO – NORMAN FOSTER
Originální divadelní komedie s originální zápletkou

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

13. března 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

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

LÁĎA KŘÍŽEK
Koncert největších hitů v akustické verzi v triu

20. března 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 220/180 Kč
Rezervace: www.kicmp.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA

I v novém roce v naší knihovně úspěšně pokračuje projekt S knížkou
do života (BOOKSTART), jehož cílem je podpořit rozvoj verbálních
schopností a imaginace a získat vztah ke knize a čtení u dětí ve věku od
1,5 roku do 3 let. V lednu se naše lektorka Martina proměnila v krásnou
Popelku a dle pohádkového leporela s ní děti prožily celý její příběh. Po -

máhaly uklízet, připravovat svačinku či přebírat hrách. Po práci následo -
val tanec na plese a výběr té správné nožky pro ztracený střevíček. Na-
konec si malé Popelky vybarvily pomocí pastelek a třpytek své obrázky,
které si odnesly domů.                           E. F.

VÁNOČNÍ DÍLNA – 
KRESLENÍ NA PLÁTĚNÉ TAŠKY

V předvánočním čase vždy v době půjčování pro dětské čtenáře si
zájemci mohli vytvořit vánoční dárky pro své blízké – vlastnoručně kre -
slené plátěné tašky. Fantazii se meze nekladly, někdo využil svých ná-
padů a umu, jiný šablony k této činnosti již připravené. Vzniklo mnoho
krásných tašek plných květů, srdíček či různých zvířat, které jistě pod vá -
nočními stromečky udělaly velkou radost.                                            E. F.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI 
ZVE K NÁVŠTĚVĚ A NABÍZÍ NOVÉ TITULY
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NAUČNÁ LITERATURA
Vojenství
MULLEY, Clare 
Hitlerovy pilotky: pravdivý příběh
Hitlerových valkýr. 
Praha: Naše vojsko, 2018. 
Psychologie. Etika 
SAMUEL, Julia 
Cesty zármutku: příběhy o životě,
smrti a přežití. Brno: Host, 2018.
Fyzika 
KAKALIOS, James 
Fyzika všedních věcí: neobyčejná
věda v pozadí obyčejného dne.
Praha: Argo: Dokořán, 2018.
Zoologie
RADINGER, Elli H. 
Moudrost starých psů. 
Praha: Mladá fronta, 2018.
Umění. Literatura 
JIŘÍK, Jan 
Před oponou, za oponou: osobnos -
ti Východočeského divadla Pardu-
bice 1909–2009. 
Pardubice: Východočeské divadlo
Pardubice, 2014.
HILSKÝ, Martin 
Modernisté. Praha: Argo, 2017.

Cestopisy. Průvodce
KOVAŘÍK, Petr 
Putování s knihou: místopis české
prózy. Praha: Knižní klub, 2013.
Životopisy
KOSATÍK, Pavel 
Jiný TGM. V Praze: Paseka, 2018.
PECHEROVÁ, Kamila 
Liverpoolský triumf Karla knížete
Kinského. Kladruby nad Labem:
Len ka Gotthardová, 2018.

KRÁSNÁ LITERATURA
KRASIKOV, Sana 
Patrioti. V Trnové: Bourdon, 2018.
Román, inspirovaný osudy skutečné
rodiny amerických emigrantů v So -
větském svazu, líčí příběh tří gene-
rací židovské rodiny v USA a SSSR
od roku 1932 do roku 2008.
ROY, Arundhatí 
Ministerstvo nejvyššího štěstí. 
Praha: Dobrovský s.r.o., 2018.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MORNŠTAJNOVÁ, Alena 
Strašidýlko Stráša. 
V Praze: Albatros, 2018.

JK.
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V pátek 11. ledna se ve 14 hodin konal v evangelickém koste -
le v Přelouči pohřeb prof. Milana Balabána (1929–2019). Není
úko lem tohoto článku shrnout jeho život a dílo, uveďme jen
základní informace. Prof. Milan Balabán byl teolog, vysokoškol-
ský pedagog, farář, chartista a básník. Po absolvování Komenské -
ho bohoslovecké fakulty působil jako vikář a farář v českobratr -
ských sborech v Šenově, Strmilově, nám blízké Semtěši a Čáslavi
a v Praze-Radotíně. V letech 1974–1989 byl zbaven duchovní služ -
by a pracoval v dělnických povoláních. Byl v kontaktu s pražským
disentem a účastnil se podzemních seminářů. Podepsal Chartu 77.
V roce 1995 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy. V ro-

ce 2002 obdržel od prezidenta Václava Havla státní vyznamená -
ní za zásluhy o Českou republiku.

Zemřel 4. ledna 2019 v Libici nad Cidlinou. Poslední rozlouče -
ní se v Přelouči konalo na přání jeho rodiny, která v našem měs-
tě žije, prof. Balabán v poslednich letech též navštěvoval boho -
služby v místním evangelickém kostele. Ten byl zcela zaplněn
smutečními hosty z řad jeho rodiny a přátel, promluvil děkan
evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy doc. Jiří Mrá -
zek, za synodní radu Českobratrské církve evangelické Ing. Jiří
Schneider a smuteční bohoslužbu řídil kazatel pražského farní -
ho sboru ČCE U Salvátora doc. Dalibor Antalík.

Zdroj informací: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6422-Milan-
-Balaban-1929-2019/index.htm M. Pešta
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Člověk znalý tzv. lidských velikánů, osobnos-
tí a slavných rodáků jistě navštívil i nějaký ten
hřbitov. Nemusí to být zrovna na Vyšehradě ne-
bo Olšanech, kde náhrobky se známými jmény
určitě nalezne. Kolikrát stačí zajít na obyčejný
hřbitov v nějakém městě nebo vesnici a obje-
víme zde náhrobky lidí, kteří se určitým způso-
bem zasloužili o slávu obce, v které se narodili,
žili, pracovali. Ne jinak je tomu i v Přelouči na
hřbitově, kde nás okamžitě zaujme náhrobek
přeloučského významného občana Jana Dítěte.

Východně od kostela Navštívení Panny
Marie na přeloučském hřbitově nelze přehléd-
nout monumentální náhrobek Jana Dítěte.
Jan Dítě (1818–1892) byl významným přelouč-
ským veřejným činitelem 2. poloviny 19. století,
působil zde od roku 1855 jako městský dů-
chodní. Shrnout všechny jeho zásluhy není
v rámci tohoto článku možné – dále se zmí-
níme jen o několika z nich. Zemřel 2. června
1892 na následky přechozené chřipky. 

O jeho bustě v záloženském parku autoři
psali již v Přeloučském Roštu č. 7–8/2018. I ten-
to historizující náhrobek z hořického pískov-
ce o půdorysu zhruba 4x2 metry navrhl vý-

znamný pražský sochař Bohuslav Schnirch
(1845–1901), člen generace Národního divad-
la. Realizaci provedl sochař Vondráček z Prahy
a na soklu pracoval přeloučský kameník Jan
Vávra. Vše zaplatilo město společně s Občan-
skou záložnou. Osazen byl počátkem června
1894 a slavnostně odhalen 24. června. Zaujme
svým uměleckým provedením – na vysokém
soklu se nachází sarkofág, o který se opírá
anděl stojící na zeměkouli (všimněte si někdy
detailů – jsou na ní i hvězdičky a zřejmě zvě-
rokuh). Anděl nese kruhový medailon s podo -
biznou zesnulého z profilu. V soklu je vytesán
znak města, základní informace o zesnulém
a po obvodu heslovitý výčet jeho zásluh. Kon-
krétně zde čteme: ZALOŽIL VER KNIHOVNV,
ZAŘIDIL ZÁLOŽNV, ZVELEBIL SVATE POLE
(tj. rozšířil hřbitov), ZALOŽIL MĚSTSKÉ SA-
DY (tj. záloženský park) a PŮVODCE ŠKOLNÍ
BUDOVY (dnešní tzv. staré školy). Česká abe -
ceda je v nápisech záměrně kombinovaná s la -
tinskou, věříme ale, že je pro čtenáře srozu-
mitelná. Schnirch na pomníku pracoval jistě
s předstihem, proto je na něm vytesán leto-
počet 1893. Odhalení roku 1894 je doložené
např. v kronice města.

V některém z dalších dílů našeho seriálu
Drobné kamenné památky Přeloučska se bu-
deme snažit Vás seznámit s dalším náhrobkem
osobnosti přeloučského regionu.

Text + foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta
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Tříkrálový koncert v Kladrubech
V závěru vánoční doby vystoupil Smíšený pěvecký sbor Josef Bo -
huslav Foerster Přelouč v kostele sv. Václava a Leopolda v Kla-
drubech nad Labem.Tradiční koncert, na němž posluchači vy-
slechli vánoční program, se uskutečnil v pátek 4. ledna 2019.
Šťastný nový rok přeje Smíšený pěvecký sbor Josef Bo-
huslav Foerster.                       Drahoslava Jiroutová

Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Náhrobek Jana Dítěte na přeloučském hřbitově

P O Z V Á N K A
Všem milovníkům dobré hudby 

a moudrého mluveného slova oznamujeme, 
že ve středu 27. února 2019 od 19.00 hod. pořádáme 

ve Vinotéce U Kotýnků
další poslechový večer, který pro nás všechny připravil

pan JIŘÍ ČERNÝ.
Celý večer bude věnován zpěvačce 

a statečné ženě, kterou je paní

MARTA KUBIŠOVÁ.
Předprodej vstupenek U Kotýnků od 12. února 2019. 

Srdečně zvou pořadatelé.

Jubilanti prosinec
Vlasta Tylerová                                  95 let
Marie Řezníčková                             91 let
Anna Pechmanová                           90 let
Josef Volejník                                     89 let
Věra Špácová                                     88 let
Josef Macháček                                 88 let
Ludvík Vorlíček                                 86 let
Dagmar Kutílková                            85 let
Danuše Jičínská                                 85 let
Zdeňka Zindulková                          85 let
Věra Nechvílová                                80 let
Věra Salfická                                      80 let
Miroslav Kubelka                              80 let
Naděžda Rulcová                              80 let
Pavel Taich                                         80 let
Jaroslav Posledník                             75 let
Eva Václavková                                  75 let
Marie Kurková                                  75 let
Alena Kryštůvková                           75 let

Kamenná svatba „65 let“
Květoslava a Miroslav Černých     26. 12.

Zlatá svatba
Jaroslava a Vlastimil Minaříkovi    29. 12.

Stříbrná svatba
Libuše a Miloslav Vašutovi            18. 12.

Jubilanti leden
Antonín Štěpánek                            91 let
Josef Beran                                         90 let
Marie Procházková                          90 let
Marta Hošková                                 80 let
Zdeněk Švestka                                 80 let
Václav Luňák                                     75 let
František Dokonal                            75 let
Markéta Skříčková                           75 let
Jaroslava Baboráková                       75 let
Marie Marková                                 75 let

PŘELOUČÁCI 

Dne 27. 2. 2019 
si připomeneme 

3 roky od úmrtí 
manžela a tatínka 

pana 
Josefa MRŇÁVKA.

Vzpomínají manželka Milena, 
děti Soňa a Petr. 

V přeloučském evangelickém kostele se konalo poslední rozloučení 
s prof. Milanem Balabánem (1929–2019)
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Spaní ve škole
Spaní ve škole se stalo lákavým i na II. stupni. Před Vánocemi to

vyzkoušely třídy VII. A a VIII. A. Zatímco většině rodičů jeden klidný
páteční večer bez dítěte přijde vhod, pro pedagogy to znamená jít „na
noční směnu“. Doufejme, že hraní a spaní ve škole přispěje ke stmelení
kolektivu a upevnění vztahů mezi žáky.

Lišák Bertík a II. A

Začátkem prosin -
ce navštívili žáci II. A
Záchrannou stanici
Pasíčka. Při prohlíd-
ce výběhů a voliér se
zvířaty si vyslechli vý -
klad lektora, pak si
prohlédli vánoční vý -
stavu a vyrobili si
ozdo by ze šišek. 

Všichni se rozho -
dli, že přispějí na roční adopci lišáka. Děti mu daly jméno Bertík.

Zdravohrátky
V rámci projektu Zdravohrátky navštívili vybraní žáci devátých tříd

Střední zdravotnickou školu v Pardubicích. Na šesti stanovištích s názvy
Péče o zdravý úsměv, Prevence AIDS, První pomoc, Nevidomí a po -
moc, Prevence rakoviny prsu a Lidské tělo v AJ museli kluci a holky
zapojit ruce i hlavu. Vyzkoušeli si základy první pomoci, dozvěděli se,

jestli správně pečují o svůj chrup, seznámili se s prevencí chorob a s po -
mocí handicapovaným občanům. Připomněli si také zásady správné
životosprávy. Naši deváťáci se mohou pochlubit tím, že mezi devíti
zúčastněnými školami byli v dovednostních sou těžích nejlepší a za
odměnu si pochutnali na ovocném dortu.

Burza středních škol
Po vánočních prázdninách se nikomu do školy moc nechtělo. Infor-

mační den však už 8. 1. připomněl všem žákům a jejich rodičům, že do
vysvědčení nezbývá moc času na nějaké vylepšení známek. To by si
měli hlavně uvědomit nejen deváťáci, ale i osmáci, jejichž všechny znám-
ky se už píšou na přihlášky k dalšímu studiu. Při této příležitosti pozval
Mgr. L. Hejný, výchovný poradce, do školy zástupce středních škol z Pře -

louče a nejbližšího okolí, aby mohli zájemcům svou školu představit
a zodpovědět jejich konkrétní dotazy. Rodiče, žáci i zástupci škol si tu -
to akci velmi pochvalovali.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka probíhala v Přelouči a okolních obcích od 4. do

6. ledna. Z naší školy se jí zúčastnilo 55 žáků. Naši koledníci se velkou

měrou zasloužili o hladký průběh akce a vysoký výtěžek sbírky. Patří
jim za to velké poděkování. 

Ohlédnutí za dalšími lednovými akcemi
q     preventivní program Semiramis – 9. ročník
q     exkurze do Planetária v Hradci Králové – 8. ročník
q     divadelní představení Opory společnosti v rámci předplatného

ve VČD
q     dvě divadelní představení ve VČD pro 2.–5. ročník
q     hodina tělesné výchovy pod vedením lektora projektu „Můj první

gól“ – 1.–3. ročník
q    lyžařský výcvik v areálu Severák v Jizerských horách – 7. ročník
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Školní turnaj v kuželkách
Začátkem prosince se začaly odehrávat nelítostné souboje žáků dru-

hého stupně ve sportu zvaném kuželky. Po těžkých vyřazovacích třídních
kláních nastoupili dva nejlepší chlapci a dvě dívky z každé třídy ve finá-

lovém turnaji. Ten se uskutečnil 14. prosince. Mezi mladšími žákyněmi se
nejvíce dařilo Mí še Halászová z 6. A, stejnou kategorii chlapců ovládl Vojta
Matička ze 7. B. Starší dívky opanovala Eliška Koberová z 9. A, Dan Ště-
pánek z 8. A porazil všechny chlapce. Ten dosáhl i celkově nejlepšího vý-
konu, když dohromady shodil na 30 hodů 147 kuželek. Turnaje se celkem
Děkujeme tímto všem členům klubu SK kuželky Přelouč, kteří nám umož -
ni li změřit své síly v této sportovní disciplíně. 

Mgr. M. Bulušek

Vánoční koncerty pro mateřské školy
Jako každý rok tak i letos jsme uspořádali 4 vánoční koncerty a work -

shop pro předškoláky z obou přeloučských mateřských škol. Letošní no-
vinkou byla spolupráce s pěveckým sborečkem MŠ v Kladenské ulici pod

vedením Romany Veselé a Kateřiny Elisové. Připravili jsme s Ohniváčkem
a školkovým sborem 2 písně, které jsme předvedli rodičům na společném
koncertě v učebně hudební výchovy 2. stupně naší školy – vedle samo-
statných programů obou souborů. Cílem tohoto setkání bylo ukázat dětem
i rodičům krásný prostor hudebny – bývalé obřadní síně radnice, ale ta -
ké dopřát dětem zazpívat si s větším a starším pěveckým tělesem. Zpestře-
ním koncertů byla možnost pro odvážné – zahrát si na pěveckou hvězdu
a zazpívat publiku do mikrofonu. Celé vánoční setkání jsme zakončili v du-
chu hudby z pohádek a všichni na pódiu i v publiku si zanotovali část písně
ze soudobé vánoční pohádky o zeleném skřítkovi jménem Grinch. Spo-
lečné vánoční zpívání a muzicírování se snad všem líbilo, děti odcházely
s úsměvem a sladkou odměnou v pusinkách…

Mgr. V. Pokorná

Vánoce na zámku Potštejn
Vánoční čas je sice již za námi, ale krásný zážitek o původu Vánoc v nás

zůstane. Hraný betlémský příběh žáci prožívali s klukem Toníčkem v in -
teriérech zámku Potštejn. Nejprve děti navštívily Toníkovu chaloupku,
kde se od jeho maminky dozvěděly o tradicích Vánoc. Za doprovodu To -

níka a anděla Ariela prošly dalekou a nebezpečnou cestou až do Betléma.
Potkaly pasáčka, zastavily se i v Jeruzalémě a na tržišti, setkaly se se třemi
vznešenými králi, až došly ke Svaté rodině v Betlémě. Nechyběly ani ko-
ledy, pohoštění, vánoční výstava a nákup dárečků. Vánoční příběh na
zámku Potštejn byl velice zdařilý vzdělávací program pro žáky.

Mgr. V. Šorfová

Vánoční turnaj ve šplhu
Jako každý rok, se naše škola i letos zúčastnila Vánočního turnaje ve

šplhu, který se konal v tělocvičně Základní školy v Řečanech nad Labem.
Do turnaje se přihlásilo asi 170 soutěžících z 8 základních škol. Soutěžilo

se po třídách v kategoriích chlapci, dívky. Ostatní žáci, kteří zrovna ne-
soutěžili, se mohli zúčastnit různých doplňkových soutěží o drobné ceny.
Po skončení soutěží ve šplhu vystoupil místní kroužek bojových sportů
s připravenou ukázkou své činnosti a dovednosti. Po něm následovala
mikulášská nadílka, kde každý účastník turnaje dostal balíček se svačinou
ve formě jablka, perníku a džusu.Nakonec proběhlo slavnostní vyhlášení
vítězů. Před všemi nastoupenými soutěžícími byli vyhlášeni 3 nejlepší
chlapci a 3 nejlepší dívky v každé kategorii. Naše škola si vedla ze všech
nejlépe, neboť ziskem 5 prvních a 3 druhých míst získala celkové prvenství
mezi přítomnými školami. Určitě se s radostí zúčastníme i příštího ročníku.

Mgr. L. Zmítková

Olympiáda z češtiny 2018/2019
Před Vánocemi proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce

u vybraných žáků z 8. a 9. tříd. Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první
části měli češtináři ukázat, jak dokážou v praktických cvičeních zúročit
své teoretické znalosti. Druhá část testovala, jak si žáci umí vyhrát s ma-
teřským jazykem. Ve volném slohovém útvaru zpracovali svým pohledem
téma Co umí světlo. I když jednotlivé úkoly nebyly nejlehčí, nejúspěšněj-
šími řešiteli se stali Laura Kuklová z 9. B, David Tichý a Sára Vopelková
z 9. A. Gratulujeme a přejeme, ať je čeština stále baví.

                                                                                        Mgr. L. Podlasová
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Pěvecký sbor Rošťák 
vystupoval s Křídlovankou

O dlouhé řadě koncertů pěveckých sborů na -
ší školy jsme Vás informovali v minulém vydání
Roštu. I po jeho uzávěrce ale koncertování ne-
skončilo. V sobotu 15. 12. absolvoval pěvecký sbor
Rošťák pod vedením Anny Grecmanové nároč-
nou sérii vystoupení společně s žesťovým kvinte -

tem dechové hudby Křídlovanka. První koncert se
konal od 14 hodin v malebném kostelíku v Tr ho -
vém Štěpánově, od 16 hodin vystoupili v koste le
ve Zruči nad Sázavou a večer od 18 hodin v koste -
 le ve Zbraslavicích. Všechny koncerty se uskuteč -
nily před zcela zaplněnými kostely a sklidily vel-
ký úspěch. V podání našich sborů a Křídlovanky
zazněly vánoční pastorely Blahoslava Smišovské -
ho a speciální úpravy vánočních koled pro toto
obsazení. Již nyní se ozývají další obce, které by
měly o stejný koncert zájem v příštím roce.

Michal Chmelař

Příprava komorních souborů
na soutěže

I o vánočních prázdninách se v na naší škole
pracovalo na plné obrátky. V letošním roce se ko -
ná soutěž základních uměleckých škol v komor-
ní hře, kterou pravidelně vyhlašuje MŠMT. Naši
žáci mají z poslední soutěže rozhodně co obha-
jovat. Před třemi roky vyhrálo žesťové kvinteto
naší ZUŠ první cenu v ústředním kole. 

Do školního kola, které se bude konat 21. led -
na, máme připravených dvanáct souborů. Deset
dechových a dva smyčcové. Okresní kolo se bu-
de konat v únoru v Holicích a úspěšné soubory
se pak utkají v krajském kole ve Vysokém Mýtě.
Žesťové kvinteto se navíc zúčastní soutěže Alle -
gro v Praze v Kaiserstejnském paláci 26. 1.

Všichni soutěžící i jejich pedagogové se na
sou těž pečlivě připravují od začátku školního ro -
ku, někteří dokonce i déle. Výjimkou nejsou sou -
 středění o víkendech, prázdninách i svátcích. Vě -
říme, že jejich úsilí bude na soutěži odměněno
a moc jim držíme palce!!!               Vedení školy

Ježíškova vnoučata
Společně s Českým rozhlasem Pardubice jsme

se již podruhé svým koncertem zapojili do pro-
jektu Ježíškova vnoučata. Navštívili jsme domovy
seniorů ve Skutči a Pardubicích. Vystoupil pěvec -
ký sbor Rošťák, vedený Annou Grecmanovou,
žesťové kvinteto učitelů a žáků ZUŠ a žáci paní
učitelky Lucie Benešové. Senioři kromě dárků hu -
debních dostali i malou pozornost od žáků vý-
tvarného oddělení. Naše vystoupení znělo přímým

přenosem Českého rozhlasu Pardubice v neděli
16. 12. a ze záznamu pak celý týden.

Michal Chmelař

Tříkrálový koncert
Jako každoročně uspořádala ZUŠ ve spolu -

prá ci s Charitou Přelouč Tříkrálový koncert, kte-
rý je věnovaný všem, kteří se jakýmkoli způsobem
zúčastnili Tříkrálové sbírky. Vystoupení sólových
interpretů i komorních souborů žáků hudební-
ho oboru zakončil pěvecký sbor Ohniváček, v zá -
věru nemohla chybět ani společná koleda My tři
králové. Chrámové koncerty mají vždy neopako -
vatelnou atmosféru, ani letošní Tříkrálový kon-
cert nebyl výjimkou.                        Petra Lojínová 

Dne 12. února 2019 začínají přípravné kurzy
pro přijímací zkoušky na obor Gymnázium (osmi -
leté studium).

Harmonogram přípravných kurzů – prima
Přípravné kurzy jsou určeny pro zájemce

o osmi leté studium oboru gymnázium na Gy
a SOŠ Přelouč. Účast je dobrovolná a kurzy jsou
bezplatné, jejich náplní bude především přípra-
va k přijímacím zkouškám. Kurzy proběhnou
v učebně č. 308 (II. patro), vždy v pátek v čase
14:15 – 15:45. 

Termíny
Přípravné kurzy 15. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4.
1. termín 1. kola PŘ 16. 4.
2. termín 1. kola PŘ 17. 4.

Aktuální informace sledujte na adrese:
•  www.gyasos-prelouc.cz

Dne 8. ledna proběhlo školní kolo německé
olympiády. Ve velmi vyrovnaném souboji se utka -
lo 9 nejlepších němčinářů z vyššího gymnázia. Po
náročném poslechu je čekalo mluvení na zvole-
né téma a popis obrázku. Své prvenství suverén-
ně ob hájila Andrea Lhotová ze septimy, která již
potřetí postupuje do okresního kola. Na druhém

místě skončila Kristýna Nová ze sexty, která rov-
něž postupuje do okresního kola. Všem soutěží -
cím děkujeme za jejich nasazení a dobrou nála -
du, děkujeme i děvčatům z oktávy, která po boku
učitelů němčiny zasedla v porotě. Postupujícím
dívkám přejeme štěstí a úspěch v okresním kole
v Pardubicích.

Ve středu 12. 12. 2018 se 4 studenti kvinty –
Tomáš Bittner, Šimon Dvořáček, Jiří Kratochvíl
a Martin Šimek zúčastnili školního kola Geolo-
gické olympiády, kterou pořádá Masarykova uni -
verzita v Brně. V online testu, který na ně čekal, si
zopakovali své znalosti geologie z loňského škol -
ního roku. Pořadatelé po vyhodnocení výsledků
uznali, že letošní test byl velice náročný, a proto

by byli rádi, kdyby se zájemci zúčastnili i okres-
ního kola, které proběhne podobnou formu na
konci ledna. Cílem soutěže totiž není pouze vy-
hodnocování dosavadních znalostí, ale také získá -
vání znalostí a zkušeností nových.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ

Rytmický tanec
V tomto školním roce nabízíme nový sportovní kroužek pro děti

od 4 let do 1tř. ZŠ. Jedná se o pohybová cvičení pro protažení těla,
pohybové hry, aktivity se cvičebním nářadím a to vše pod skvělým
vedením paní lektorky Dory Táborské. Scházíme se každou středu
od 16 hod. v tělocvičně gymnázia a SOŠ v Přelouči. Na tento kroužek
navazuje Moderní scénický tanec od 17.00 zaměřený pro děvčata od
2 tř. ZŠ. Na oba zájmové útvary se můžete přihlásit i kdykoliv během
školního roku. 

Atletika hrou 
Sportovní zájmo -

vý útvar se zaměře-
ním na pohybové
hry, cvičení s nářa-
dím. Kroužek je ur -
če ný pro kluky a hol -
ky od 2 tř. do 5 tř. ZŠ.
Do tajů atletiky dě-
ti zasvěcuje lektor
Aleš Hrouda. Schá-
zíme se každou stře -
du od 16 hod. v tě-
locvičně gymnázia
a SOŠ. 

KRKONOŠE I. 

„Z pohádky do pohádky“ 

P ím stský tábor II. 

KRKONOŠE II. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČGYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
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VÁNOČNÍ KAMION COCA-COLY
Během ledna se nám ozvali organizátoři této

akce a obdrželi jsme od nich darovací smlouvu.

Již předem jsme byli osloveni s tím, že naši orga-
nizaci chtějí věnovat výtěžek z prodeje na akci
5. 12. 2018 a jejich firma ještě výtěžek zdvojná-
sobí! Získali jsme 23 268 Kč! Moc děkujeme! 

JAK SE DAŘILO NAŠIM SLUŽBÁM
BĚHEM ROKU 2018:

1. PODPORA PRO PĚSTOUNY
V roce 2018 jsme doprovázeli celkem 15 pěs-

tounských rodin (13 pěstounských rodin z pře de -
šlého roku a 2 nové pěstounské rodiny. 14 pěstou -
nů má svěřené děti do dlouhodobé pěstounské
péče. 1 pěstounka zajišťuje dětem pěstounskou
péči na přechodnou dobu. I v roce 2018 jsme spo-
lupracovali se třemi orgány sociálně-právní ochra -
ny dětí v Přelouči, Čáslavi a Kutné Hoře. 

2. PODPORA RODINY
Službu podpora rodiny využilo během loň-

ského roku 23 rodin z celého ORP Přelouč. Služba
je po dva roky 2018–2019 finančně podpořena
v rámci Individuálního projektu Pardubického
kraje Rozvoj SAS v Pardubickém kraji a Městem
Přelouč. V loňském roce jsme díky grantu Pardu-
bického kraji zakoupili pro službu další služební
auto VW Caddy a můžeme vyřadit jedno ze sta-
rých poruchových aut. Povinnou spoluúčast jsme
uhradili z výtěžku Tříkrálové sbírky. 

3. MATERIÁLNÍ POMOC 
poskytovaná naší organizací v roce 2018

V uplynulém roce jsme byli zapojeni do ně-
kolika projektů, ze kterých získáváme potraviny. 

Od ledna do září pokračoval projekt Minis-
terstva práce a sociálních věcí – Potravinová
a materiální pomoc pro nejchudší. Pomoc je po-
skytovaná ve formě potravinových balíčků, kte-
ré obsahují základní trvanlivé potraviny. Díky
těmto potravinovým balíčkům jsme každý mě-
síc mohli podpořit 20 rodin s dětmi a v průměru
5 jednotlivců. 

Od začátku září až do poloviny října probí-
hala v Tescu Přelouč místní potravinová sbírka.
Upřímně děkujeme všem dárcům a také pracov-
níkům Tesca, kteří nám umožnili sbírku konat. 

Již tradičně jsme v listopadu měli svůj stánek
v přeloučském Tescu, kam dárci odkládali daro-
vané potraviny. Letos lidé darovali 620,68 kilogra-
mů potravin a hygienických potřeb. Děkujeme!

V roce 2018 jsme vydávali potraviny, které
jsme vybrali v Národní potravinové sbírce na pod -
zim v roce 2017, celkem 656,76 kg. Díky těmto

po tra vinám jsme mohli podpořit 37 rodin a jed-
notlivců. 

Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce
2018 fungoval náš Charitní šatník. V uplynulém
roce navštívilo šatník 39 rodin, v průměru navští -
vila jedna rodina šatník 5x za rok. Děkujeme všem,
kteří přispěli. 
        Mgr. Květa Kudová,
        sociální pracovnice služby Podpora rodiny 

4. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
V loňském roce půjčovnu využilo 21 klientů

a zapůjčeno jim bylo celkem 27 pomůcek. Stejně
jako v minulých letech jsme využili část prostřed -
ků z výtěžku TKS na zakoupení dalších pomůcek,
v tomto případě se jedná o dva nové invalidní vo-
zíky, které již slouží svým uživatelům. 

5. DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘELOUČ 
V Dobrovolnickém centru nám loni přibyli

4 noví dobrovolníci. Celkem jich působilo v Do -
mo vě u fontány 20, z toho 4 maturantky. V Jakub
klubu docházelo celkem 6 dobrovolníků. V akti -
vitách se seniory – počítačový kurz, německá kon -
verzace a cvičení pro seniorky jsou zapojeni další
3 dobrovolníci. Do jednorázových akcí se zapojilo
14 dobrovolníků. 

ÚNOR V JAKUB KLUBU
V únoru pokračujeme s aktivitami k preven-

tivnímu programu „Internet bez hranic“. 
Internet je dnes běžně dostupný, děti ho mají

jako součást každodenního života. Bohužel s ním
neumí správně pracovat a neznají mnohá jeho
úskalí a nebezpečí. Proto se věnujeme tomu, jak
bezpečně s internetem pracovat, jak ho využívat,
aby nám byl ku prospěchu. Zaměříme se na často
diskutované sociální sítě, naučíme se vyhledává-
ní potřebných a důležitých informací. Každý, kdo
pracuje s internetem, by měl především myslet
na své bezpečí a chránit si své soukromí. 

V únoru slaví svátek Svatý Valentýn, takže nás
čeká valentýnské tvoření, na které se děti vždy
moc těší. Během tohoto měsíce již začneme pra -
covat na jarní výzdobě klubu. Alespoň se naladí -
me na jarní počasí a sluníčko, na které se těšíme,
abychom mohli využívat venkovní prostory pro
sportovní aktivity.

Stále se po celou dobu věnujeme školním akti -
vitám, s menšími dětmi se učíme písmenka, trénu -
jeme dovednosti sčítání, odčítání, malou násobil -
ku. Obohacujeme slovní zásobu, pomáháme s do-
mácími úkoly a mnoho dalšího. Děti rády vy plňují
čas hraním společenských her jako opičky, Člově -
če, nezlob se, Logik, kufr, fotbálek, aj… Přijďte si
také užít zábavu ve společnosti svých kamarádů!

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby 

VÝSLEDEK 
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019

Celkový výtěžek sbírky je 326 187 Kč! Téměř
o 20 % vyšší výtěžek než loni nás všechny překva -

pil a je výsledkem společného úsilí všech zaan ga -
žovaných pracovníků, dobrovolníků, koledníků…
Od mnoha dárců, které kolednicí navštívili, při-
cházejí pochvaly, jak si hezky zazpívali i popoví-
dali. Zklamání byli ti, kteří se tříkrálových kolední-
ků nedočkali. Tak máme příští rok zase příležitost
pro zlepšení ☺

Podrobné výsledky jsou k dispozici na našem
webu a na našich nástěnkách.

Závěrek akce bylo tradiční kino pro koledníky,
tentokrát v sobotu 12. 1. 2019 a připravili jsme film
Úžasňákovi 2. Kapacitu kina koledníci zcela za-
plnili. V neděli se konal již 12. tradiční Tříkrálový
koncert žáků ZUŠ Pře -
louč, který byl slav -
nost ním zakončením
akce. Poslední sklad-
bou, kterou si návštěv -
níci koncertu zazpí -
vali spolu s dětským
sborem pod vedením

paní učitelky Pokorné, byla koleda „My tříkrálo-
vé“. Děkujeme a těšíme se za se příští rok!

Děkujeme občanům Přelouče za štědrost,
kterou projevili během Tříkrálové sbírky. Sbír -
ka probíhala v našem regionu Tříkrálová sbírka
ve dnech od 4.–6. ledna 2019. Koledovalo se
v Přelouči a dalších 52 přilehlých obcích. 

Celkový výtěžek sbírky byl 326 187 Kč,
tj o téměř 20 % více než loni!

V Přelouči byl výtěžek 49 138 Kč, Klenovka
2 908 Kč, Lhota pod Přelouči a Škudly 1 175 Kč,
Lohenice 2 657 Kč, Mělice 3 880 Kč, Štěpánov
4 326 Kč a Tupesy 870 Kč. Celý výtěžek použije-
me v souladu se schváleným záměrem.

Tímto bych chtěla poděkovat všem kolední-
kům a dobrovolníkům za jejich čas a ochotu nám
pomoci. Mají náš obdiv, že i za nepříznivého po-
časí zvládnou obcházet domácnosti a zároveň
lidem rozdávat radost s přáním všeho dobrého
do nového roku. Jejich pomoci si velmi vážíme!
Budeme se těšit na další spolupráci.

S přáním všeho dobrého 
                            Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová
                           ředitelka Charity Přelouč
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Vánoční schůzka Plamínků
18. prosince proběhla prodloužená vánoční

schůzka Plamínků. Během schůzky jsme si s dět-

mi povídali o možnostech pomoci druhým li-
dem, ať už mamince při mytí nádobí nebo ka-
marádovi s těžší taškou. Dále jsme si společně

udělali puding, který jsme v průběhu večeře spo-
lu s cukrovím a dalšími dobrotami snědli. Nako-
nec schůzky jsme si rozdali dárky.

Radka Mazáčová

Vánoční posezení vedoucích
V duchu hesla: vedoucí se taky rádi baví,

bylo 22. 12. připraveno vánoční posezení pro
všechny aktivní členy střediska. Společně jsme

si popo vída -
li, zahráli hry,
zasmáli se,
ochutnali cu -
kroví a jiné
do broty a po-
 přáli si do ro-
ku 2019 vše

nejlepší. Bylo to prostě krásné zakončení roku
2018 a už teď se těšíme na další společné zá-
žitky.                                            Klára Sotonová

Zimní výprava světlušek
Čtyři statečné světlundy v sobotu 5. ledna za-

žily zimní výpravu. Vlakem jsme dojely do Řečan
a zpátky jsme vyrazily po svých s různými zastáv-

kami, kdy jsme po cestě pomohly lesní víle. Do
cíle (klubovny) jsme došly unavené, ale snad
šťastné.        Hana Chalupová

Dvojkařská vánoční výprava
Společná víkendovka před Vánoci je pro na-

še skauty již taková srdeční záležitost. Letos jsme
vyrazili do Broumovských stěn, kde jsme si užili

sníh, karetní hru BANG!, lodičky, cukroví, dárky,
kytaru, atd. Nezapomněli jsme ani na zvířátka,
která jsme nejdříve vyplašili naším osobitým pě-
veckým podáním vánočních koled, poté jsme
jim na usmířenou ozdobili stromeček nějakou
tou mňamkou.                             Petr Kalousek

Vlčata prozkoumávala
okolí Přelouče

Devět z nás se v sobotu 13.1. šlo projít okolo
Přelouče. Zajímavé, že i na takové procházce se
da zažít nějaké to dobrodružství. Museli jsme

zvládnout přebrodit Sopřečský potok, překoná-
vat strach při přecházení „Plyňáku“, mít trpěli-
vost při pozorování stáda srnek a hejna kachen,
dokázat udělat oheň na sněhu a opéct si buřty,
jít za tmy lesem, zahrát si hry v přírodě či posta-
vit sněhuláka. Bylo to moc fajn, a tak se těšíme
na další výpravu.                            Lukáš Spurný
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Letošní advent byl v našem Domově opravdu štědrý. Zaměstnanci z fir -
my Kiekert-CS, Czechoslovak Group, dále pak Ježíškova vnoučata, se roz-
hodli splnit mnoho vánočních přání našim klientům. 

Nejprve společnost Kiekert-CS zorganizovala pro naše klienty krásný
vánoční koncert plný swingových melodií v podání JK Band Pardubice, po
kterém následovala bohatá nadílka.

Nedlouho poté zavítali do Domova u fontány zástupci firmy Czecho-
slovak Group, aby v příjemné vánoční atmosféře nadělili klientům dárky
od svých zaměstnanců, které byly doplněny o osobní přání.

V adventním čase nás také navštívila Ježíškova vnoučata. Jedněmi z nich
byly i děti ze soukromé MŠ v Jankovicích, které k nám zavítaly spolu se svý -
mi učitelkami, aby splnily přání jedné z klientek našeho Domova. 

Vánoční neděle s jarmarkem
Kdo Domov u fontány navštívil druhou adventní neděli, mohl zažít krás-

né odpoledne ve společnosti našich klientů i zaměstnanců. Již tradičně se
v tento den konala Vánoční neděle s jarmarkem, při které měli všichni ná -
vštěvníci z řad našich obyvatel, ale i veřejnosti, možnost obdivovat a za-
koupit originální výrobky od šikovných lidí z okolí a na závěr si užili krásné
vánoční vystoupení. O něj se i letos postaral pěvecký sbor Klíček a klíčenky
Chrudim, kterému tímto děkujeme za velmi hezký zážitek.

Nadílka nejen od Mikuláše

Každý rok 5. prosince k nám zavítá Mikuláš se svou družinou, aby předal
sladké balíčky všem našim klientům. Je to krásná tradice, kterou si naši klienti
oblíbili – návštěva Mikuláše, čerta a anděla je vždy potěší a není výjimkou,
že dojde i na slzy dojetí. 

V období adventu se ale nejedná o jedinou nadílku, kterou Domov pro
své obyvatele zajišťuje. Naši klienti se mohli i letos na Štědrý den těšit z vá -
nočního cukroví, které pro ně napekli pracovníci kuchyně. 

Milým překvapením byly sněhové pusinky, které pro naše klienty doma
napekla vedoucí provozního úseku paní Marcela Šveřepová. Klienti si na
nich mohli pochutnat hned druhý den, kdy se podávaly ke svačině spolu
s nealkoholickým svařáčkem.

Zprávy z KLASu
První prosincové setkání členů KLASu mělo na programu (jako už po-

slední dva roky) návštěvu Prahy. Tentokrát jsme si prohlédli výstavu o his-
torii Karlova mostu v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí
s průvodním slovem zasvěcené průvodkyně. Poté následoval projížďka
lodičkou po Vltavě s kapitánkou a jejím výkladem. Projeli jsme Čertovku
a kochali se nádhernými pohledy na Prahu. Příjemné bylo i občerstvení, ká-
va, čaj nebo „svařák“ s perníkem. Všichni jsme byli nadšeni.

Poslední schůzka roku 2018 se opět konala v zasedacím sále Měst. úřa-
du. Hlavním bodem programu bylo promítání fotografií z naší už osmileté
činnosti. 

V lednu už tradičně začínáme procházkou. Vyšlápli jsme si na Mokošín.
Na kopci Křemen se nachází od roku 2007 dřevěná socha slovanské bohyně
Mokoši, od níž je také název obce odvozen. Z pramenů jsme se dověděli,
že Mokošín je jedno z nejstarších osídlení v našem kraji, už z počátku 11. sto -
letí. Pohanská bohyně Mokoš, Mokoša nebo Mokusa je ochránkyní do-
mova, předení, tkaní, plodnosti a úrodné země. Její jméno je odvozeno od
kořene slova mokrý
nebo také (podle ji-
ných názo rů) od spo-
jení koš (osud) a mot
(motat, navíjet). Před -
 stavuje úrodnou Ze -
mi a velkou Matku.
Všech 20 členů Kla-
su absolvovalo cestu
tam pěšky, zpátky se
někteří svezli autem. Díky přízni počasí, které je nám obvykle nakloněno,
jsme absolvovali procházku za sluníčka, i když foukal silný vítr. Doprovázel
nás Jonáš, který se znakem červeného kříže nesl něco pro zahřátí. 

Mokošu jsme ozdobili věnečkem s plody hlohyně a jabloně a také jsme
zapálili svíčky.

Myslím, že jsme rok 2019 zahájili opravdu aktivně.                 Kubátovi
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Hořet láskou ke Kristu
Milí spoluobčané, měsíc Leden je pro studenty a školáky časem

zkoušek a písemek. „Teplomilcům“ je zima, ale mnohým je super a na
horách si vesele brouz-
dají na lyžích, běžkách,
sáňkách, prostě ta nád -
herná příroda je paráda.
16. ledna jsme vzpom-
něli na Jana Palacha –
50. výročí, na jeho od-
vážný čin, který spojil
studenty a lidi při pro-
testech proti okupaci
vojsk v naší vlasti a za-
žehl v lidech jakousi po -
 chodeň, která nakonec dopomohla k demokracii v zemi. Možná se Palach
inspiroval kromě kázání husitského pana faráře o oběti i u buddhisty
Thích Quảng Đức‐eho, 66tiletého mnicha a duchovního vůdce v jižním
Vietnamu, který se v roce 11. 6. 1963 na protest proti perzekuci buddhis -
tických pagod upálil v Saigonu, jako pochodeň č. 1 a pak ještě několik
dalších mnichů. Tím hluboce šokovali svět, jako u nás Jan Palach a jiní.
Desatero hlásá „Nezabiješ“, ale i „oko, za oko, zub, za zub“, ale Ježíš hlásá
nenásilí a spásu pro všechny lidi. Tento Palachův čin zasáhl do srdcí lidí
hlouběji. Např. student Tomáš Halík se tehdy nechal inspirovat na ces-
tě svého osobního rozhodování, kdy se nakonec stal i knězem. Přivedl
mnohé na cestu „intelektuální“ víry, do katolické církve a má výsledky
ve své práci, dokáže zaujmout a oslovit. Když jsem v televizi slyšel slova
„Mene tekel“ o lidech, kteří organizovali „Palachův“ vzpomínkový akt,
hned se mi vybavil jeden ze 4. velkých proroků… Danielova kniha po-
vídá... Mene, mene, tekel, ufarsin, totiž: Zčetl jsem, zčetl, zvážil a roz-
děluji. V knize Dan.5,2; se objevuje text, jak na zeď píše ruka tajemná
slova, která dokázal „přeložit“ pouze Daniel. Byla to hrozba pro krále
Belsazara, který zneuctil posvátné nádoby ze Šalomounova chrámu
při své hostině. Daniel byl povýšen, v noci král byl zabit a království
bylo rozděleno. Našim dětem, studentům, ale i daňovým poplatníkům
to bylo a bude také sečteno na vysvědčení, v indexu, a berním úřadem.
Přijde jednou i zúčtování Boží za naše hříchy, je to hrozba, ale přede-
vším pozvání k pokání, k lásce k Bohu. Ježíšovo pozvání k sdílení ži-
vota s ním: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte po-
kání a věřte evangeliu.“ Marek, 1,14-15;, je nabídka ke stylu života
s ním a v církvi, života který obohatí svět. Přeji vám, ať dokážeme pří-
jemně překvapit, méně šokovat, planout láskou k Bohu a bližním.
Prosme o pomoc Boží v únoru 2019.                       

Váš Lubomír Pilka.

Hromnice – svátek setkání
2. února jsou Hromnice. Řeholníci se v katedrále setkávají se svým

diecézním biskupem při „obnově slibů“ daných Bohu. Je to takový
dodatečný vánoční exkurs, 40 dní po Vánocích, když byla za Ježíška
a na očištění prvorodičky přinesena oběť. /Lukáš 2, 22-38/. Proroci Si-
meon a Anna s radostí přivítají Světlo na osvícení pohanů – malého
Ježíše v Jeruzalémském chrámě; ale Marii předpovídají meč bolesti.
Ona to uchovává v srdci, jako si všichni uchováváme své tajemství, ne-
bo se sdělujeme důvěrně přátelům. Sestra mojí babičky Kateřina Alojsie
Ševčíková v mládí vstoupila do kláštera, v Nitře byl misijní dům pro
muže a kongregace pro ženy s názvem Služebnice Ducha Sv. V době
komunismu, při zrušení klášterů v tzv. akci K, byli nejdříve sestry za-
vřené společně, postupně je pak uvolnili i do práce v továrnách, v ústa -

vech. Teta se dostala do Brtníků u Šluknova, kde pracovala s mentálně
i tělesně postiženými. Po revoluci jim pak postavili u Nitry klášter, a když
zemřela, vlastnoručně jsem ji nakládal s pohřebákem do rakve. Setkání
s ní a jinými řeholníky či kněžími bylo pro mě jako setkání s něčím jiným,
jako profánním. Člověk vzhlížel na ně s úctou, a asi to tak bude stále, ja -
ko když s úctou hledíme na učitelku, profesora, rodiče, prarodiče a dal -
ší osobnosti v našem životě. V Přelouči sestry Vincentky v domově dů -
chodců pomáhaly rozběhnout provoz, a zůstali zde 20 let. To byl přínos
pro naše město duchovní. Je zajímavé, že zde na mnoha místech za ko -
munismu mohly sloužit a modlit se. Stále potřebujeme i duchovní oso -
by, ostatně pokřtěný má žít i duchovně. Ať světlo víry v našem životě
nepohasne, ani oheň v srdci i kamnech.                                      L. Pilka
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
Advent v Domově u fontány byl štědrý a plný krásných zážitků 
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Vážení čtenáři,
většina z vás jistě zaregistrovala novou stezku pro cyklisty a chodce
mezi Přeloučí a Lhotou. V dnešní době plné automobilů je takováto
stezka velkou výhodou a zárukou bezpečné cesty pro nejvíce zrani-
telné účastníky provozu, kterými zajisté chodci i cyklisté jsou. Jelikož
jsem se za dobu své praxe několikrát setkal s lidmi, kteří (byť z ne-
znalosti) nerespektovali příkazovou dopravní značku „Stezka pro
chodce a cyklisty“, rozhodl jsem se napsat tento článek.

§ 57 zákona č. 361/2000 Sb. říká, je-li zřízena stezka pro cyklisty,
je cyklista povinen ji užít. Stejně tak je tomu u chodců. Pamatujte
tedy na to, že stezka neznamená jen možnost, ale povinnost v daném
směru užít takto označenou komunikaci. Na silnici nemá v tomto pří -
padě cyklista a chodec co dělat. 

V našem případě je užito dopravní značky C 9a , což je tzv. smíšená
stezka. Cyklista by se po této stezce měl pohybovat vždy vpravo ve
směru jízdy, směr pohybu chodců zákon vlastně neupravuje. Přesto
je i chodcům doporučeno, aby se pohybovali vpravo ve směru chůze.
Pohybujte se po stezce ohleduplně se zvýšenou pozorností a opatr-
ností. Pejskaři, mějte psa na vodítku a u sebe. Takové vodítko napříč
stezkou nemusí být pro cyklistu viditelné a může tak způsobit vážná
zranění. 

C9a Stezka pro chodce a cyklisty
„Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C 9a), která přikazuje chodcům

a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu
nebo stezky; chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit; 

„Konec stezky pro chodce a cyklisty“ (č. C 9b), 
která ukončuje platnost značky č. C 9a,

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

Pravidla silničního provozu 11
Zákon o silničním provozu zakazuje řidiči při jízdě vozidlem držet

v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové
nebo záznamové zařízení. Někteří řidiči se domnívají, že pokud při
jízdě telefonují a přidržují si telefon ramenem, předloktím, zápěstím,
kdy dlaní se jakoby škrábou ve vlasech na hlavě a jiným obdobným
způsobem, neporušují nic. Dále je třeba si uvědomit, že řidičem vo-
zidla je třeba i cyklista, neboť zákon neomezuje zákaz jen na řidiče
motorových vozidel. Jízdní kolo je též vozidlem. Takže telefonující
jedoucí cyklista, držíc jakkoliv komunikační aparát, porušuje zákon
stejně, jako jeho kolega třeba v autě, chovaje se stejným způsobem. 

Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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MĚSTSKÁ POLICIE 
informuje

Trh práce 
na Přeloučsku

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

K 31. 12. 2019 evidoval Úřad práce ČR cel -
kem 231 534 uchazečů o zaměstnání. To je
o 16 524 více než v listopadu a o 49 086 osob
méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší
prosincovou hodnotu od roku 1996, kdy bylo
bez práce 186 339 lidí. Z celkového počtu ne -
zaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 210 712
dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných
osob vzrostl na 3,1 % (listopad 2018 – 2,8 %, pro -
sinec 2017 – 3,8 %). Meziměsíčně i meziročně
se zvýšil počet volných pracovních míst. Za-
městnavatelé jich v prosinci nabízeli prostřed-
nictvím ÚP ČR 324 410, z toho 14 351 pak
v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na
DPP nebo DPČ. Celkem 229 030 volných míst
bylo vhodných pro cizince.

Statistika nezaměstnanosti – 
okres Pardubice 12/2018

K 31. 12. 2018 činil počet nezaměstnaných
v okrese Pardubice 2 523 osob. Na poptávko-
vé straně trhu práce bylo evidováno 24 586 vol-

ných pracovních míst, na jedno volné pracov -
ní místo pak připadalo 0,1 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatel-
stvu činil 2,1 %.

Na poptávkové straně trhu práce bylo
k 31. 12. 2018 evidováno celkem 24 586 vol -
ných pracovních míst. V porovnání s před-
chozím měsícem počet volných míst klesl
o 1 515 míst, tj. o 5,8 %. K poklesu počtu vol -
ných míst došlo zejména z důvodu zrušení
těch míst, u kterých uplynula doba určitá trvá -
ní pracovního poměru, a také z důvodu zru-
šení volných míst, na která byla vydána krát-
kodobá pracovní povolení pro cizince. I přesto
v okrese Pardubice sledujeme dlouhodobě
výrazný převis volných míst nad počtem neza -
městnaných občanů. Je však třeba zdůraznit,
že více než 1/2 z těchto míst nemá uvedeno
konkrétní pracoviště v okrese Pardubice. Vol -
ná místa jsou nabízena zejména v odvětví ob-
chod a služby, stavebnictví, elektrotechnika,
ze mědělství, doprava a skladování.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu
v obcích s rozšířenou působností Pardubic-
kého kraje: Přelouč 2,6 %,

               Pardubice 2,0 %, 
               Holice 1,7 %
Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc prosi -

nec 2018 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Holotín 10 %, Morašice 8,5 %, Litošice 6,3 %,

Vápno 5,6 %, Sopřeč 4,9 %, Brloh 4,7 %, Sovo -
lusky 4,4 %, Urbanice 4,3 %.

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

Kontakty:
ředitelka                                       950 144 407

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

www.portal.mpsv.cz

JUDr. Eva Mikšová
ředitelka odboru zaměstnanosti
Krajské pobočky v Pardubicích

název
Uchazeči (UoZ)

o zaměstnání  
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %

Přelouč 160 2,4
Chvaletice 73 3,2
Břehy 26 3,6
Choltice 18 2,4
Řečany n/L 14 1,5

Bezplatné rekvalifikace 
„Šance pro maminky po mateřské

a dlouhodobě nezaměstnané“
Evropská unie v rámci projektu „Nevzdávej to!, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007106“,
podporuje skupinu obyvatelstva, která je znevýhodněna na trhu práce. Jedná
se o lidi, kteří jsou za poslední 2 roky déle než 12 měsíců v evidenci Úřadu
práce Pardubického kraje. Vztahuje se i na maminky na mateřské, které se
před nástupem na mateřskou zaevidovali na Úřad práce (stačí 1 den).
Těmto osobám umožňuje bezplatnou rekvalifikaci a možnost nastoupit na
dotované místo.

Možnosti rekvalifikací:
      •           Řidičský průkaz skupiny B nebo C
      •           Asistent pedagoga
      •           Chůva pro děti do zahájení školní docházky 
      •           Pracovník v sociálních službách
      •           Sanitář
      •           Pedikérka – manikérka
      •           Masérský kurz
      •           Obsluha vysokozdvižného vozíku
      •           Počítačové kurzy
      •           Personalista
      •           Účetnictví
      •           … případně další rekvalifikace dle vlastního výběru

Z projektu je možné hradit i cestovné na rekvalifikaci.
Termíny zahájení kurzů: od února 2019, rezervujte si své místo co nejdříve.

Kontakt pro více informací:
Petra Polanská, tel. 604 262 780, polanska@tpzpk.cz
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V 1. dílu Dějin města Přelouče se mů-
žeme dočíst o tom, že v polovině 60. let
15. století některý z přeloučských měšťanů
patrně pod podlahu svého domu ukryl ma -
lý poklad. Do nádobky umístil na tisíc min-
cí českého, ale i míšeňského, rakouského
a německého původu. Takové chování by-
lo vždy typické pro dobu neklidu a ohrože-
ní, zvláště pro dobu vojenských vpádů. 60. lé -
ta 15. století přesně takovým časem byla.

Skončila doba relativního klidu poté,
co se Jiří z Poděbrad stal zemským správ-
cem (1452) a později českým králem (1458).
Připomeňme si stručně znepokojivé udá-
losti 60. let – roku 1462 papež Pius II. pro-
hlásil Basilejská kompaktáta za neplatná.
Jiří z Poděbrad, sám kališník a král dvojího
lidu, pro něhož byla kompaktáta základem
jeho vnitřní politiky, toto odmítl respekto-
vat. Již roku 1465 vznikla opoziční Jednota
ze lenohorská, která se v dalších letech roz-
rostla do hrozivých rozměrů. V čele stál Zde-
něk ze Šternberka, členy dále bylo 13 dal-
ších českých pánů (v době bojů se k nim dále
připojil i mocný Jan z Rožmberka), olomouc -
ký biskup Tas, vratislavský biskup Jošt, slezská
knížata Mikuláš Opolský a Jindřich Hlohov -
ský, města Plzeň, Olomouc, Brno, Znojmo,
Jihlava, některá slezská a lužická města, ja-
kož i celá Dolní Lužice. Následně papež dal
Jiřího z Poděbrad do klatby a vyzval ke kří-
žové výpravě proti Čechům. Roku 1467 do
Čech vtrhly první houfy křižáků, jimž více
než o svatou věc šlo o násilí a válečnou ko-
řist. Téhož roku se dal Jiří z Poděbrad do řa -
dy energických válečných akcí, které skonči -
ly nakonec na počátku roku 1468 příměřím
s Jednotou zelenohorskou. V tu chvíli ale
stále více situaci ovlivňovalo zahraničí – ne-
přátelství vyhlásil císař Fridrich III., české
vojsko se uchýlilo k preventivnímu výpadu
do rakouských zemí a nakonec se k odpůr -
cům Jiřího z Poděbrad přidal i uherský král
Matyáš Korvín, který se záhy začal projevo-
vat jako odpůrce nejaktivnější.

Proti všem – tento název Jiráskova ro -
má nu z dob husitských válek by byl vlast-
ně vý stižný i pro situaci končících 60. let
15. století.

Český voják 
a taktika vozové hradby

Ocitáme se v dobách, kdy o chrabrosti
českého národa a českých bojovníků nikdo
nepochyboval. Tuto pověst založil čas hu-
sitských válek (1420–1434). Věhlasu české -

ho žoldnéře může konkurovat snad jen skvě -
lá pověst švýcarských bojovníků. Oba tyto
národy spojuje dohromady to, že patřily
me zi první, kteří zazvonili pomyslnou hranu
středověké taktice útoků těžké jízdy. Čeští
žoldnéři se účastnili bojů od Baltu až k Čer -
nému moři a vstupovali do služeb různých
pánů. Tento fakt vedl k jistým paradoxům.
Jedním z hlavních vojenských velitelů Kor-
vínova vojska, které vpadlo na Moravu, byl
Čech František z Háje. Elitní jednotkou té-
hož panovníka byl Černý pluk (Černá rota),
sestavený z poražených bratřických rot,
v nichž bojovali opět mnozí Češi.

Nejedná se ale jen o dobu skvělé pověs-
ti českých vojáků, ale také o dobu rozšíření
úspěšné husitské taktiky, založené na využi-
tí vozové hradby v kombinaci s palnými
zbra němi. Ta se stala taktikou jaksi nadná-
rodní od německých zemí až po bojiště Bal -
kánu. (Vzpomínám si na dětství, kdy mě
fascinoval obrázek skvělého kreslíře Gusta-
va Kruma – muslimští Turci u Varny útočí
na vozovou hradbu, která jako kdyby vy-
padla z výjevů z husitských válek.) Rozší-
ření taktiky vozové hradby dokonce vedlo
někdy k patovým situacím na bojištích – ani
jedna strana neměla odvahu zaútočit a bitva
se pak zvrhla v dělostřeleckou přestřelku.
Při nevelké vyspělosti dělostřelectva takové
bitvy nepatřily k nejkrvavějším. Například po
bojích se Zelenohorskou jednotou u Jindři -
chova Hradce 24. 9. 1467 měla královská stra -
na ztráty dvou mužů a pěti koní.

Boje s Matyášem Korvínem budou ale
znamenat další rozvinutí této taktiky – bo -
jové vozy se stávají i dopravním prostřed-
kem pro rychlé přemístění pěchoty, z pohy-
bujícího se bojového šiku je možné rychle
utvořit vozovou hradbu a naopak. Začíná
doba aktivnějšího manévrování.

Vpád 
Korvínových vojsk

Ani boje u Znojma a u Třebíče nedoká-
zaly Korvínova vojska zastavit a ta zaplavila
Moravu. Zároveň došlo i k vpádu Lužičanů
a aktivní se opět stala Jednota zelenohor-
ská. Nebudeme-li si všímat několika králi
věrných obležených bodů, Jiří z Poděbrad se
mohl opírat už jen o území Čech, vedlejší
země Koruny české (Lužice, Slezsko, Mora-
va) byly v rukou nepřátel.

Právě v tuto chvíli se Matyáš Korvín roz -
hodl pro uštědření smrtelné rány Jiřímu
z Poděbrad – vpadnout do Čech, obsadit

stříbronosné doly v Kutné Hoře a pak snad
i táhnout na Prahu. Václav Hájek z Libočan
popisuje ve zkratce toto tažení následovně:
„Král Matyáš opět sebrav vojsko, táhl skrze
Moravu až k Litomyšli mimo Mejto a tu do-
byl tvrzi Uherska a přitáhl až pod Železné
hory a položil se u vsi řečené Semitěš...“ Ta-
žení začalo den po kapitulaci králi věrné-
ho Špilberku v nepříliš příhodném čase –
13. úno ra 1469. Všude byl sníh, zásoby na
zimu se tenčily, ale šlo o čas – nedopřát Ji-
římu z Poděbrad čas mobilizovat síly. Osou
vpádu byla trasa tzv. Trstenické stezky. Na
druhou stranu tažení zhruba desetitisíco-
vého vojska jistě nevyužívalo jedinou trasu,
rozlévalo se i do stran, a to jistě i ze zásobo-
vacích důvodů.

K našemu regionu se Korvínovo vojsko
přiblížilo u Chrudimi. Město se ocitlo v dvo -
jím ohrožení – nejprve Zdeňkem ze Štern-
berka, poté i uherským vojskem, s nímž se
Zdeněk ze Šternberka spojil. Chrudimští
se ubránili a při jednom výpadu údajně té-
měř zajali samotného Korvína. V Chrudimi
se dokonce tradovalo, že se Korvín dostal
do zajetí, ale protože se převlékl za venko-
vana a uměl dobře česky (v Čechách byl
dlouho vězněn a jeho první ženou byla Češ -
ka – dcera Jiřího z Poděbrad), byl propuštěn.

V týdnu mezi 17.–24. únorem 1469 se
Korvínova vojska pohybovala mezi Chru-
dimí a Semtěší a pronikla v tom čase i na
jižní Přeloučsko. Uhři tu naráželi na menší
a hůř opevněná sídla, drancovali a pálili.
Heřmanův Městec lehl popelem. Od hlavní
části vojska se tu patrně oddělil houf, kte-
rý v cestě pokračoval poněkud severněj-
ším obloukem. Vypálil tvrze v Raškovicích,
ve Svinčanech, Poběžovicích, Lipolticích
a Urbanicích, v důsledku plenění zanikla
ves Radostice u Choltic. Většina zmíněných
tvrzí už patrně nebyla obnovena a nezbyla
po nich výraznější stopa. Na trase tohoto
houfu se ubránila snad pouze tvrz v Chol-
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ticích, na jejímž místě později vyrostl zá-
mek. Dnes můžeme na Přeloučsku obdivo-
vat torzo jediné tvrze – ve Svojšicích, a to
patrně jen díky tomu, že ji Korvínovo voj -
sko minulo. (V souvislosti s tažením roku
1469 je připomínán i zánik severnějších tvr-
zí ve Starých Čívicích a v Krchlebech. V obou
případech, zvl. v Čívicích při hlavní silnici,
dosud můžeme navštívit jejich okrouhlá
tvrziště. Obě místa jsou poměrně vzdálená
hlavní trase průchodu uherského vojska,
uvě domíme-li si, že tradiční součástí uher-
ského vojska byla pohyblivá lehká jízda, je
jejich zničení v souvislosti s tímto tažením
možné.)

Víme i o dalším odděleném houfu uher -
ského vojska, který vyrazil jižnějším smě-
rem po cestě z Heřmanova Městce na Ro-
nov, přímo do Železných hor. Zničil patrně
tvrz Stoupec, jejíž tvrziště (a také studánka
a pozůstatky hospodářského zázemí) se
do dnešních časů nacházejí v lesích mezi
Březinkou a Zbyslavcem. Cílem byl hrad
Lichnice, který měl být získán zradou. K té
však nedošlo a navíc byli obránci Lichnice
tak aktivní, že je uherské vojsko raději obe -

šlo a sestoupilo z Železných hor oklikou přes
Seč až u Běstviny. Tam se připojilo k hlavní
části vojska.

Hlavní část Korvínova vojska směřovala
k Semtěši, kde sestoupila 24. února z hře-
benů Železných hor do Čáslavské roviny.

V tu chvíli mu v cestě, soustředěno nejpr-
ve u Kutné Hory a nyní přesouváno k Čá -
sla vi, stálo vojsko Jiřího z Poděbrad o síle
12 000 mužů. Jiří měl na své straně několik
výhod, jeho zemskou hotovost a žoldnéře
posilovali spontánně přicházející prostí li-
dé s oštěpy, kyji, palicemi, cepy, sudlicemi,
samostříly. Neměli sice valný vojenský vý-
znam, ale i tak začínal mít boj charakter ce -
lonárodního odporu proti cizákům. Cesty
zpět do Železných hor byly obsazeny čes -
kými jednotkami, uhlíři na nich prý na pří-
kaz krále Jiřího vytvořili záseky. Korvínovi
se nepodařilo ani v nejmenším Jiřího z Po-
děbrad zaskočit a předejít. V této situaci
nezbývalo nic jiného, než se podél Doubra-
vy stáhnout zpátky na Moravu. To, co ná-

sledovalo, by se dalo nazvat závod o život –
zasněženou zimní krajinou po pravém bře -
hu řeky Doubravy uhánělo nebo se spíše
sunulo vojsko uherské, po levém břehu voj -
sko české. Nedaleko Vilémova, kde chtěli
Uhři přejít na druhý břeh Doubravy, zjistili,
že i tato cesta je Čechy zatarasena.

Vše skončilo známou historií – krvavé
řeži zamezilo osobní setkání Jiřího z Podě-
brad s Matyášem Korvínem ve vypálené
cha lupě v nedalekém Úhrově. Detaily ne-
známe, Jiří patrně uvěřil Korvínovým sli-
bům o ukončení nepřátelství. Uherskému
králi a jeho vojsku byla uvolněna cesta zpět
na Moravu. Jen co licoměrný Korvín nabyl
jistoty, nechal se prohlásit vzdorokrálem, vál -
ky s Uhry trvaly ještě celé desetiletí a o sedm
let „přežily“ Jiřího z Poděbrad. Mimocho -
dem – téměř stejnou trasou, na severu ješ-
tě blíže Labi, a tedy i bezprostředním okolí
Přelouče, se uherská jízda prohnala hned
roku 1470.

Mnozí Jiřímu z Poděbrad vytýkali naivi-
tu a přílišnou důvěřivost při jednání v Úhro -
vě a říkali, že uherské vojsko tu mělo být i se
svým králem zničeno. Dnes snad ale doká-
žeme ocenit také mnohem vyšší morální kre -
dit krále Jiřího z Poděbrad, který se projevil
jako pravý křesťanský vládce, upřednost -
ňující diplomatické jednání před kupením
hromad mrtvých těl.

Martin Štěpánek
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Okraj Železných hor mezi Bumbalkou a Vá-
penkou nad Semtěší. V dáli se nachází Čáslav.

Roku 1469 se tudy valily uherské hordy

Svinčany – tvrz stála v prostoru zahrady
čp. 8, tedy domu v pravé části fotografie

Lipoltice – gotický kostel sv. Matouše pamatuje
vpád uherských vojsk. Dodnes se dochova-
ly zbytky jeho opevnění příkopem a valem.
Tvrz se měla nacházet „50 kroků“ severním
směrem, na místě čp 1. Kdyby dodnes stála,
viděli bychom ji v průhledu mezi štítem čp. 64
a vzrostlým stromem, pokud by svou výškou
přesahovala čp. 105 (dům se zelenou fasádou)

Urbanice – tvrz se nacházela v místech čp. 1,
což je ona dlouhá bílá střecha 

uprostřed fotografie

Zimní pohled na Lichnici 
přes Lovětínskou rokli. Lichnici se nakonec

Uhři dobývat ani nepokusili
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V letošním roce bychom se rádi věnovali více umění ve veřejném
prostoru Přelouče v letech 1948–1989. V dnešním článku se podívá-
me do 80. let 20. století a sice na dvě realizace keramičky a malířky
Idy Vaculkové (1920–2003). Krátce studovala kreslení a výtvarnou
vý chovu u prof. O. Blažíčka na ČVUT v Praze, resp. na PF UK v Praze.
Od roku 1949 se ale věnovala umělecké keramice, v tomto oboru do -
sáhla velkého úspěchu a měla mnoho výstav. Kromě jiného byla člen-
kou Svazu československých výtvarných umělců. Absolvovala několik
studijních cest, zvláštně jí ve figurální tvorbě ovlivnila předantická
archaická kultura. Její dílo najdeme po celé České republice.

Vaculková se často zaměřovala na dětské motivy a jedna z jejích
přeloučských realizací není výjimkou (za pomoc s určením autorky
děkuje autor panu Danielu Rybkovi). Nalezneme jí v budově školní
jídelny v ulici Obránců míru, která byla otevřena roku 1985 a byla
určena z části také školní výuce. Stojí před ní socha s názvem Dívka
s holubicí, o které jsme psali již v čísle 05/2017. Nás ale dnes zajímá
keramický reliéf, který je umístěn v interiéru budovy – v širokém
vstupním prostoru vedle schodiště do školní jídelny. Není žel běžně
přístupný, reliéf lze ale vidět skrz vnější prosklené dveře budovy. Je
to umělecké dílo zobrazující nejspíše dětství, sport a radost ze ži-
vota. Jedná se o barevné keramické dlaždice a další ozdobné prvky
umístěné přímo ve zdi, stěna je v současnosti modře natřená. Dílo
zobrazuje pět lidských postav v pohybu, překážky a slunce. Kromě
různě barevných keramických plastických dlaždic a „věšáčků“ (ně-
které jsou již poškozené) vidíme i několik koulí, které mají uvnitř
rukojeť. Bezejmenný reliéf byl dle literatury dokončen roku 1983.
Rozměry díla jsou zhruba 5,4x1,6 m.

Další dílo Idy Vaculkové je v domě čp. 1422 v Pardubické ulici, kde
byl roku 1987 zprovozněn hotel Fontána, který měl na svou dobu
velmi originální architektonické provedení. Jeho stavba probíhala
již od roku 1982 dle návrhu Ing.arch. Pavla Maleře (ve 4. dílu Dějin
města Přelouče je omylem uveden Ing. Miloš Maléř). Dílo se jmenuje
Diptych a jsou to, jak název napovídá, dva keramické reliéfy. Na-
jdeme je hned za hlavními vchodovými dveřmi. Větší má rozměry
zhruba 127x115 cm, menší 55x115 cm. Jedná se opět o keramické
dlaždice (tzv. zakuřovanou keramiku s glazurou) zapuštěné do zdi,
tentokrát však nevystupují více do prostoru. Dlaždice jsou převážně
černé, jen několik jich má jinou barvu. Je zde opět patrná inspirace
předantickými kulturami, v tomto případě částečně snad dokonce
i egyptským uměním. Na větším reliéfu jsou patrné tři postavy a ve
spodní části podpis autorky. Menší reliéf zobrazuje jen jednu posta -
vu, kromě podpisu je zde i datace – 1983. Reliéfy tedy vznikly ještě
několik let před dokončením budovy a osazeny byly zřejmě až ro-
ku 1987. Jak známo, hotel není již delší dobu v chodu, reliéf lze však
shléd nout v provozní době posilovny, která v přízemí objektu nyní
působí.

Použitá literatura:
VACULKOVÁ, Ida et al. Vaculkovi: umění čistého srdce. Vyd. 1. V Uher ském

Hradišti: Slovácké muzeum, 2014. 157 s.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl čtvrtý,

1918–1989. Přelouč: Město Přelouč, 2007. 365 s.
PEŠTA, Matěj. Alegorická socha „Dívka s holubicí“ u přeloučské školní jídelny

a její modely v muzejních sbírkách. Přeloučský Rošt, 2017, č. 5, s. 24
Vzpomínky ing. arch. Pavla Maleře

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

Fotohádanka
Odpověď na první fotohádanku v novém roce zněla: „Fotografie

Františka Prášila z roku 1977 zachycuje od jihozápadu kromě jiného
dům čp. 130 v ulici Tůmy Přeloučského před demolicí. Fotograf stál
v dnešní Riegrově ulici. Historie zástavby v tomto místě sahá až před
rok 1770. Později po roce 1977 byla tato parcela dlouho prázdná
a až v roce 2002 zde byl dokončen bytový dům čp. 1537–1540. Zá-
stavba v pozadí zůstala v podstatě nezměněná.“

Výhercem se Ladislav Roušar mladší a právem mu náležela malá
věcná odměna. Odpovědi na další fotohádanku zasílejte jako vždy
na mail: rost@mestoprelouc.cz a děkujeme všem, kdo s námi v Roš tu
soutěží. 

Přeloučské umělecké realizace keramičky Idy Vaculkové 
z 80. let 20. století

Batman Starý Kolín – Starej cep 0:1 s.n. Řehák
Alfa Pardubice – Čuňáci 2:1 s.n. (0:0) Černý, Mašík – Dostál 
BC Motor Stars Jih – Batman Starý Kolín  1:0 (1:0) Polka
Starej cep – Alfa Pce 1:0 s.n. Řehák
Čuňáci – BC Motor Stars Jih      1:2 s.n. (1:0) Čapek – Mátl, Hubáček
Batman Starý Kolín – Alfa Pce 1:4 (1:0)
                   Kvasnička – Mašík 2x, Motyčka 2x

BC Motor Stars – Starej cep 3:0 (0:0) Hubáček, Kadera, Janko
Batman Starý Kolín – Čuňáci 2:4 (2:0)                                             
                     Komůrka, Vobořil – Novotný, Nedělka, Kohout, Myška
BC Motor Stars Jih – Alfa Pce 5:0 (2:0)
                     Hájek, Stoklasa, Šmíd, Kadera, Hubáček
Čuňáci – Starej cep 1:3 (0:0) Myška – Lauryn 2x, Fedák

Nejužitečnější hráč (kan. bodování):
                     Jiří Mašík (Alfa Pardubice) 3+1 = 4 body
Nejlepší střelec:
                     Jiří Hubáček (Motor) a Jiří Mašík (Alfa Pardubice) 3 góly
Nejlepší brankář: Petr Bouma (Čuňáci)
Nejrychlejší gól turnaje – cena Bronislava Stuchlíka im memoriam:
                     Daniel Čapek (Čuňáci) 1:50 min

KONEČNÉ POŘADÍ
1. BC MOTOR STARS JIH                    4 3 1 0 0 11:1   11
Jan Cidlinský, Petr Menc, Roman Stoklasa, Tomáš Hájek , Petr Michetsch-
läger, Luboš Menc, Tomáš Polka, Martin Šmíd, Martin Sláma, Jiří Hubá-
ček, Michal Janko, Jiří Kadera, Aleš Mátl
vedoucí týmu Rostislav Sukup 
2. STAREJ CEP                                        4 1 2 0 1 5:4     7
Michal Jeřáb, Miroslav Stránský, Rudolf Raška, Radek Balán, Jiří Lauryn,
Ivan Moravec, Zdeněk Řehák, Petr Kabeláč, Jiří Švihlík, Michal Fedák,
Petr Vodvářka, David Michal, Milan Váňa, Petr Macháček
vedoucí týmu Jan Špic, Arnošt Stárek
3. ALFA PARDUBICE                            4 1 1 1 1 6:8     6
Michal Křemenák, Jakub Černý, Pavel Motyčka, Radovan Smítka, Bře-
tislav Janovský, Dan Hazl, Jiří Voženílek, Lukáš Ullrich, Marcel Louvar,
Jiří Mašík, Petr Bečička, Aleš Sianta, Jiří Kubeš
vedoucí týmu Michal Křemenák
4. ČUŇÁCI                                               4 1 0 2 1 7:9     5
Petr Nedělka, Luboš Fialka, Radek Dostál, Jiří Myška, Radek Mrkvička,
Adam Svoboda, Petr Bouma, Marek Novotný, Dan Čapek, Luděk Do-
ležal, Martin Kohout, Bohuslav Kubát
vedoucí týmu Petr Nedělka
5. BATMAN STARÝ KOLÍN                 4 0 0 1 3 3:10   1
Jaromír Miškovský, Martin Hloušek, David Novotný, Petr Kvasnička,
Kamil Kautský, Libor Komůrka, Pavel Vobořil, Pavel Doležal, Libor Kedršt,
Josef Rambousek, Karel Šejna, Jan Kropáček, Karel Mašín 
vedoucí týmu Karel Šejna

--- fáda ---

Pod basketbalovými koši…
… výsledky zápasů odehraných do 15. 1. 2019

Muži:
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – BK Přelouč                      78 : 86 (40:40)
Body:    Konvalina 29, Zikmunda 22, Dašek 14, Škarda 13, Šindelář 6,

Kubát 2

BK Skuteč – BK Přelouč                                                 59 : 61 (30:28)
Body:    Konvalina 28, Šindelář 16, Dašek 6, Válek 4, Škarda4, Zikmunda 3

Ženy:
BK Přelouč – Loko Trutnov                                           61 : 55 (31:26)
Body:    Žáková N. 15, Kralevičová 10, Žáková K. 9, Nešetřilová 8, Rou-

bová 8, Doležalová 5, Sedláčková 4, Bogdányová 2

BK Přelouč – Sokol Nilfisk Hradec Králové              32 : 61 (14:31)
Body:    Žáková N. 16, Kralevičová 7, Doležalová 7, Nešetřilová 2

BK Přelouč – TJ Pardubičky                                          51 : 58 (33:42)
Body:    Žáková N. 15, Nešetřilová 10, Roubová 5, Sedláčková 4, Ně-

mečková 4, Žáková K. 4, Písařová 3, Doležalová 2, Hejná 2,
Štainerová 2

Kadeti U 17:
BK Přelouč – ADFORS Basket Litomyšl                    80 : 70 (22:40)
Body:    Vlček 20, Krejzl 19, Souček 15, Hejný 11, Rejda 6, Dvořák 5, Šin-

delář 2, Horáček 2

BK Přelouč – ADFORS Basket Litomyšl                    79 : 62 (43:27)
Body:    Vlček 24, Krejzl 19, Souček 18, Dvořák 9, Hejný 5, Šindelář 2,

Horáček 2

Program domácích zápasů na únor:
9. 2. Ženy – BSK TJ Jičín
9. 2. Kadeti U 17 – Sokol Nová Paka

10. 2. Ženy – Sokol Nová Paka
16. 2. Muži – BC Spartak Rychnov n. Kněžnou
17. 2. Muži – Královští Sokoli

Přijďte povzbudit !!!   
D. Rambousková 

3. ROČNÍK MASTERS – ZIMNÍ LIGA VETERÁNŮ – SOBOTA 12. 1. 2019

REPRE VÍKEND V PŘELOUČI
V sobotu 23. 2. 2019 se po celý den na našem stadionu uskuteční
tréninkový camp hráčů ČR U14!
V neděli pak na camp navazuje turnaj za účasti těchto týmů:
       ČR U14 – chlapci
       ČR U14 – chlapci
       Juniorky ČR U18 – dívky
       Reprezentace ČR – ženy (obhájce zlata z MS 2017!)
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Správné znění lednové pranostiky „Leden tuhý a drsný prospívá osení“ jako první vyluštila paní Kasalová, které gratulujeme 
a máme pro ni malou věcnou odměnu. Další znění tajenky s nápovědou tentokrát přímo v pravém horním rohu křížovky 

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

Motocross club z. s. Přelouč pořádal již 27. ročník silvestrovského
setkání přátel motokrosu a endura.

Kluci i dívky posedlí rychlými stroji obutými do drapáků, se utkali na
lehce bahnitém terénu na půdě bývalého JZD pod sídlištěm Na Hodi-
nářce ve směru výpadové silnice na Benešovice. Boje o stupně vítězů pro-
bíhaly srdnatě a s největším nasazením. Pro neznalé čtenáře je nutné
zmínit, že jízda v terénu je velmi náročná fyzická dřina pro mladé kluky
a natož pro starší účastníky, kteří někteří přesahují i šedesátiletou hra-
nici. Pořadatelská skupina místních nadšenců tohoto krásného sportu
se vy pořádala se všemi obtížemi a připravila pro všechny jezdce, ale i po -
četnou diváckou návštěvu velmi zdařilou akci. Výkony závodníků byly
oceněny velmi pěknými cenami a příslibem, že přes všechny překážky
ten pomalu se blížící 30. ročník zvládneme. Dík bezesporu také patří na-
šemu Městskému úřadu v Přelouči za podporu a propůjčení pozemku
k parkování vozidel. J. Kraus

Po vánoční přestávce prodloužené o pro -
běhlé mistrovství světa mužů ve florbalu, kte ré
se uskutečnilo v Praze a na kterém česká re pre -
zentace získala tolik nepopulární bram boro -
vou medaili, se v lednu opět rozeběhly naplno
všechny florbalové mistrovské soutěže. A nut no
podotknout, že mužským týmům Orla se start
do jarní sezóny zejména výsledkově nepovedl.

Muži A:
Áčko mělo v sobotu 12. ledna náročný vý-

jezd za body až do vzdálené a sněhem zapada-
né Rtyně v Podkrkonoší. Na dopravu náročná
výprava na sever do Podkrkonoší však žádný
mistrovský bod do boje o záchranu v nejvyšší
regionální soutěži bohužel nepřinesla. Zejména
špatný výkon ve 2. třetinách obou duelů nako-
nec přinesl 2 porážky, kdy zejména tu v orelském
derby lze považovat za hořkou, protože se jed -
nalo o souboj s předposledním týmem tabulky.

Orel Přelouč A – Orel Rtyně v Podkrkonoší
4:8 (2:3, 0:3, 2:2)

branky: 5. Radim Křinka, 15. Radek Mareš, 
33. Michal Pleskot, 34. Martin Křinka.

Orel Přelouč A – FbK Orlicko-Třebovsko
2:6 (1:2, 0:3, 1:1)

branky: 5. Josef Samek, 41. Radim Křinka

Muži B:
Ani druhému z mužských týmů první no-

voroční turnaj mistrovské body nepřinesl. Ve
sportovní hale ve Skutči prohrál oba své due ly
a propadls e v tabulce tak až na 6. místo, tedy
těsně pod její střed.

Orel Přelouč B – FBC Peaksport Litomyšl
5:6 (0:2, 3:3, 2:1)

Orel Přelouč B – Sokol Slovan Pardubice C
9:1 (2:0, 2:1, 5:0)

Mládež:
O víkendu 19.–20. ledna vyrazily za svými

prvními mistrovskými boji v novém roce po
Pardubickém i Královéhradeckém kraji také
mládežnické týmy. Dorostenci bojovali ne-
úspěšně v Kostelci nad Orlicí, mladší žáci si
užívali své souboje se svými vrstevníky na tur-
naji doma v Přelouči a také přípravka se vypra-
vila na svůj vůbec první mistrovský turnaj v té -
to sezóně do nafukovací haly v Pardubicích
u sokolovny.

Florbalové „jaro“ je tedy již v plném prou -
du a i přeloučský sportovní fanoušek si mů -
že v únoru vychutnat některé florbalové zá-
pasy na vlastní oči v městské sportovní hale
v Přelouči:

Pardubická liga mužů 
neděle 24. února:

9:00    Orel Přelouč B – ŽSK Třemošnice
10:30    HAGA Pardubice B – 
             – FBC Peaksport Litomyšl B
12:00    1. FBC Polička – ŽSK Třemošnice
13:30   TJ Orel Přelouč B – HAGA Pardubice B
15:00   FBC Peaksport Litomyšl B – 
             – 1. FBC Polička

Regionální liga mužů
sobota 2. března:

9:00   Orel Přelouč A – Titáni Pardubice
10:30   Špindl Ubals Vrchlabí – 
             – FBC Sion Hradec Králové
12:00    Titáni Pardubice – FBK Piráti Chrudim
13:30   TJ Orel Přelouč A – 
             – FBC Sion Hradec Králové
15:00    FBK Piráti Chrudim – 
             – Špindl Ubals Vrchlabí

Orel Přelouč – oddíl florbalu
Nové webové stránky www.orelprelouc.cz

Loni v září se přihlásilo kolem 40 děvčat,
kterým učarovala gymnastika. Velký zájem
vždy potěší, protože se objevují nové talenty,
ale nejraději vidíme známé tváře, které to myslí
s tréninkem vážně. Píle a snaha zlepšovat se
pak při závodech hrají velkou roli. Několik dí-
vek si atmosféru závodů zkusilo už v listopa-
du, kdy se zúčastnily Memoriálu Ády Hoch-
mana pořádaného Sokolem pražským. Mezi
zkušenějšími gymnastkami sice nevynikly, ale
rozhodně se neztratily. Získaly však cenné zku-
šenosti a potřebnou motivaci pilně trénovat
na župní přebory všestrannosti, které se bu-
dou konat na jaře a prověří nejen zdatnost na
nářadí (prostná, přeskok, hrazda a kladina),
ale i v atletických disciplínách a plavání.

J. Lelková

27. ročník setkání přátel motokrosu a endura

Sokol Přelouč – oddíl gymnastiky



Pokračování programu na předposlední straně.Příští číslo Roštu vyjde v pátek 8. 3. 2019.


