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Rozloučení 
s farářem Ľubomírem Pilkou

Na konci července se setkali v kanceláři starostka města Irena
Burešová, místostarosta města Ivan Moravec a farář římskokato -
lické farnosti v Přelouči Ľubomír Pilka, který po patnácti letech
působení zde u nás v římskokatolické farnosti byl převelen od
srpna na farnost do Pecky. Pan farář si při setkání vzpomínal na
dobu, kdy do Přelouče přišel, v té době se zrovna stavěl nadjezd
směrem na Břehy. Uplynulo dlouhých patnáct let a nyní přišel
čas změny. Vedení města se s panem farářem rozloučilo, poděko -
valo za spolupráci a popřálo hlavně pevné zdraví. 

Tex, foto: MG
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Rada města, 
Zastupitelstvo města

Před začátkem letních prázdnin se ko-
nala dne 25. 6. 2019 18. schůze Rady měs-
ta, na které se projednalo celkem 12 bodů.
Mimo jiné rada souhlasila s přijímáním
účelově určených finančních darů od obec -
ně prospěšné společnosti WOMEN FOR
WOMEN pro příspěvkovou organizaci
Škol ní jídelna Přelouč na úhradu stravné-
ho pro děti s platností do 30. 6. 2021, vza-
la na vědomí zápis OV Klenovka ze dne
30. 5. 2019 a KMS Štěpánov ze dne 12. 6.
2019, doporučila zastupitelstvu schválit
smlouvu o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k majetku, uzavíranou me -
zi ČR – Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových a městem Přelouč, na
převod pozemku p.č. 402/30 k.ú. Přelouč.
Na této radě se také zřídila Komise místní
samosprávy Lhota a Škudly a jmenovalo se
5 nových členů. Rada města vzala na vě do -
mí zprávu daňového poradce příspěvko vé
organizace Technické služby města Pře lou -
 če ke schválení účetní závěrky za rok 2018.

Po ukončení 18. Rady města hned ná-
sledovalo IV. Zasedání Zastupitelstva
města Přelouče. Toto zastupitelstvo pro -
jednalo zprávu o činnosti rady města v ob -
dobí mezi III. a IV. zasedáním zastupitelstva
města, návrh Ing. Strobla na řešení doprav-
ní situace v ulicích Kosmonautů a Gagari-
nova, návrhy a stanoviska výborů majet-
kového a finančního, návrhy a stanoviska
osadních výborů Lohenice a Klenovka,
účetní závěrku města Přelouče za rok 2018,
závěrečný účet města Přelouče za rok 2018,
návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpoč-
tu města pro rok 2019, majetkové převody,
návrh OZV č. 6/2019 o veřejném pořádku,
návrh na schválení Smlouvy o dílo na zpra -
cování urbanistické studie zástavby loka-

lity Na Hodinářce, odpis nedobytné po-
hledávky, žádosti o dotace z rozpočtu měs-
ta nad 50tis. Kč, návrh darovací smlouvy
se Spolkem obcí a občanů proti těžbě štěr-
kopísků, Zpráva o činnosti města, jeho or -
gánů a zařízení v roce 2018.

V pondělí 15. 7. 2019 se konala 19. schů -
ze Rady města, která například vzala na
vědomí návrh na změnu systému svozu
komunálního odpadu od rodinných do-
mů a zároveň schválila změnu Dodatku
č. 1/2019 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu
odpadu mezi městem Přelouč a společ-
ností SOP a. s. Rada také schválila darovací
smlouvu mezi společností ASEKOL s. r. o.
a městem Přelouč na částku 20 000 Kč –
odměna městu za 1. místo ve sběru po-
užitého elektrozařízení prostřednictvím
místa zpětného odběru zřízeného ve sběr -
ném dvoře v Přelouči v soutěži „O PERNÍ-
KOVOU POPELNICI 2018“ pro Pardubický
kraj. MŠ Kladenská 1332 a MŠ Za Fontá-
nou 935 se odsouhlasilo zapojení do pro-
jektu Pardubického kraje financovaného
z Operačního programu Potravinové a ma-
teriální pomoci dětem na pozici partnera
s finančním příspěvkem. Také se schválil
dodatek ke Smlouvě o partnerství u pro-
jektu „Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám“. Rada vzala na vědo-
mí například zápis z jednání Komise so-
ciálně zdravotní ze dne 26. 6. 2019, zápis
ze schůze OV Mělice ze dne 29. 6. 2019,
zápis ze schůze KMS Tupesy ze dne 2. 7.
2019, přehled hracích prvků pro rozšíření
veřejného dětského hřiště Flosova vč. vy-
číslení finanční náročnosti. Schválilo se
prodloužení stoky „L“ splaškové kanaliza-
ce v místní části Lhota, výměna osvětlo-
vacích těles ve sportovní hale v ulici Za
Fontánou. Projednala se také žádost o vý-
půjčku sbírkových předmětů z depozitáře

Městského muzea do konce roku 2019 na
výstavu, kterou pořádá České muzeum
stříbra v Kutné Hoře. Schválila se smlouva
o spolupráci se společností Egomotion s.r. o.
Plzeň pro natočení a odvysílání pořadu
CYKLOTOULKY Přelouč. Na této radě se
také prezentoval L. V. s možností provozo-
vat wakeboarding na velkém písníku v Lo -
henicích. V zadávacím řízení na realizaci
veřejné zakázky „Rekonstrukce komuni-
kace v ulici Tyršova, Přelouč“ a „Chodník
ul. Československé armády u parku mezi
ul. Pardubická a Žižkova, Přelouč“ ekono-
micky nejvýhodnější nabídku podal doda-
vatel Agrostav Pardubice a.s. Pardubice.
Na základě této nabídky rada schválila
smlouvu o dílo pro tuto zakázku se spo-
lečnostní Agrostav Pardubice a. s.

20. schůze Rady města se konala 29. 7.
2019, která mimo jiné projednala smlouvu
o zajištění činností souvisejících s BOZP
a PO, pronájem bytu č. 2 a č. 3 v ulici Za
Fontánou 433, pronájem části pozemku
p.č. 1780/1 v k.ú. Přelouč za účelem umís -
tění a provozování prodejního stánku pa-
ní D. S., Dvůr Králové nad Labem, smlouvu
o dílo na zpracování DSP a DPS k projektu
„Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723)“,
rada odsouhlasila umístění stavby tribuny
ragbyového hřiště na pozemku p.č. 289/4
v k. ú. Přelouč, schválila veřejnoprávní
smlouvu č. 2/2019 mezi městem Přelouč
a obcí Litošice v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí. Pro prozkoumání celé zále-
žitosti rada zamítla žádost L. V. na provo-
zování wakeboardingu na velkém písníku
v Lohenicích. Rada vzala na vědomí ná-
vrhy velitele Městské policie na zajištění
veřejného pořádku v ulici Hradecká.

Všechna usnesení z rad a zastupitelstva
naleznete na stránkách města. MG
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Upozorňujeme občany, že v sobotu 28. září, v den státního svátku, bude
sběrný dvůr uzavřený. Opět otevřený bude v obvyklou provozní dobu. Děku-
jeme za pochopení.

Dále v předstihu informujeme občany místních částí, že mobilní svoz ob-
jemného a nebezpečného odpadu a použitého elektrozařízení proběh -
ne oproti minulým rokům o cca měsíc dříve; v letošním roce to bude v sobotu
12. října; bližší informace a harmonogram svozu zveřejníme v příštím čísle.

Ukončení provozu
pobočky
MONETA Money Bank
v Přelouči 
od 30. 9. 2019.

Vedení společnosti MONETA Money
Bank, a. s. oznamuje svým klientům,
že na základě analýzy a vyhodnoce ní
efektivity pobočkové sítě se roz hod -
lo pobočku v našem městě uza vřít.
V Přelouči během září bude umís tě -
ný bankomat, který bude umož ňo vat
i vklad hotovosti. Nejbližší pobočka
pro osobní obsluhu bude pro klienty
v Pardubicích, Palackého třída 2748
nebo náměstí Republiky 2686. 

Uzavírka silnice III/3229
Semín – Břehy

Ve dnech od 19. 8. 2019, 7.00 h. do 4. 10. 2019,
16.00 h. proběhne úplná uzavírka provozu na sil-
nici III/3229 Semín – Břehy v úseku od křižovat -
ky se silnicí III/32722 ve směru do Semína v délce
cca 800 m z důvodu provádění stavby „Moderni za -
ce silnice III/3229 Semín – Břehy“.

Objízdná trasa je vedena obousměrně pro veškerou
dopravu ze Semína po sil. III/32210 do Strašova,
dále po sil. III/32722 do Břehů.

Uzavírka se dotkne veřejné autobusové dopravy,
a to linek č. 610172, 650621 dopravce ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Autobusy pojedou po
výše uvedené objízdné trase. Po dobu uzavírky
ne budou obsluhovány autobusové zastávky Semín
„U šti ky“ a Semín ,,Vyhnálov“ (nejbližší zastávka je
Semín ,,ObÚ“). 
Po dobu uzavírky platí výlukové jízdní řády. 

Děkujeme za pochopení. 
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Ačkoliv zbývá ještě měsíc času, celý organizační tým letošního
jubilejního 25. ročníku je již dlouhou dobu v pohotovosti. Tak jako
každý rok i letošní 3. sobota v září bude žít v Přelouči dabingem.
Po zvánky již obdrželi všichni nominovaní umělci, i ti, kteří jsou
s českým dabingem dlouhodobě spojováni. Pomalu se vytváří za -
sedací pořádek v sále Občanské záložny, kde 21. září od 17 ho-
din opět slavnostně vyhlásí skvělý moderátor Ondřej Kepka vítěze
všech osmi kategorií. Letos měla porota skutečně hodně práce. Hod -
notilo se neuvěřitelných 102 návrhů, vybraných z celkem 41 sním-
ků, které studia či výrobci dabingu přihlásily do letošního jubilej-
ního ročníku.

Účast přislíbila tak jako v loňském roce Pavlína Filipovská. Právě
ona společně s Ondřejem Kepkou natáčeli koncem července upou-

távkový televizní spot, který diváky České televize naláká na naši
velkou kulturní slávu. Spot se točil v prostorách Nové scény Ná-
rodního divadla, pod taktovou režiséra Daniela Hnáta. Česká te-
levize byla pro letošek vůbec k organizátorům Cen Františka Fili-
povského v rámci kulatého jubilea velice vstřícná. Dojednalo se
mediální partnerství, díky kterému se bude celý slavnostní večer
z Občanské záložny v přímém přenosu vysílat na internetu na strán -
kách České televize. To je pro Přelouč velká čest. Zároveň tým Ondřej
Kepka – prezident Herecké asociace, Daniel Hnát – režisér, Jaroslav
Černý scénárista a za produkci Martina Knapovská připravují spo-
lečně dohromady i televizní dokument, který pak začátkem října
poběží ze záznamu rovněž v České televizi. 

Pavlína Filipovská také zároveň posvětila finální verzi pamětní me-
daile, kterou pro letošní vítěze mimořádně razí Česká mincovna.

Tato mincovna je tradičním českým výrobcem a prodejcem pamět-
ních mincí a medailí. Zároveň je jedinou tuzemskou mincovnou
oprávněnou razit mince pro Českou národní banku. Prostřednictvím
volného cyklu nazvaného Hvězdy stříbrného plátna vzdává společ -

nost hold výrazným osob nos -
tem československé kinemato-
grafie. Po Karlu Fialovi, Rudolfu
Hrušínském, Vladimíru Men-
šíkovi a Jiřím Kodetovi při -
chá zí na řadu stříbrná pamětní
me daile nezapomenutelného
Františka Filipovského. Na pa -
mětní medaili, kterou zhotovil
medailér MgA. Martin Dašek,
je tradiční portrét Františka Fi-

lipovského a stylizované logo Cen
Františka Filipovského. 

A co se ještě chystá na 21. 9.
2019 v Přelouči? Po městě bude
jezdit kočár s koňským spřežením
z Národního hřebčína v Kladru-
bech nad Labem, vyjde kalendář
2020 s fotografiemi ze všech před -
cházejících 24 ročníků, chybět
v ka lendáři nebudou ani fotogra-
fie z toho nultého ročníku z roku
1994. Na Masarykově náměstí i na
podiu za školou bude opět celé
odpoledne až do pozdních hodin
probíhat bohatý kulturní program, který připravuje Kulturní a in-
formační centrum města Přelouče včetně velkoplošné projekce,
kam se bude od 17 hodin promítat program ze sálu Občanské zá-
ložny. V zahradní galerii Art se již po třinácté bude konat program
Ateliéru Josef aneb „Jak chutná jazz“. Na náměstí nebude chybět
jarmark, široký výběr keramických výrobků, vitráže a výrobky ze
skla, sušené plody, koření, maďarské speciality, dílničky pro děti a ji-
né. Budeme rádi, pokud si v sobotu 21. září uděláte čas a společně
s námi jubilejní 25. ročník udílení Cen Františka Filipovského za
dabing prožijete. Těšíme se na vás.

Text, foto – MG
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Ve středu 24. 7. 2019 zavítal do Přelouče malý televizní štáb,
který natáčí pro Českou televizi pořad Cyklotoulky. Pro jeden
z podzimních dílů tohoto pořadu si vybrali právě naše město
a okolí. Moderátorská dvojice Stanislav Bartůšek a Eva Brodnian -
ska za doprovodu přeloučského místostarosty Ivana Moravce se
vydali na cca 50 km cyklovýlet po Přelouči a okolí. Za kamerou
stál Petr Válek. Nejprve celý štáb přivítala starostka města Irena

Burešová s místostarostou města Ivanem Moravcem. Následo-
vala krátká prohlídka Masarykova náměstí, návštěva Kulturního
a informačního centra našeho města, moderátoři také upozor-
nili na Ceny Františka Filipovského za dabing, které k Přelouči
neodmyslitelně patří, štábu se líbil náš nový fotbalový stadion
i Slavíkovy ostrovy. Přikládáme několik fotografií z natáčení. A hlav -
ně důležitá informace pro vás:

9/19

Přípravy 25. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing 
již dávno běží

Dívejte se na ČT SPORT a ČT2 12. 10. 2019 na CYKLOTOULKY Z PŘELOUČE!

V Přelouči se natáčely Cyklotoulky

Text, foto – MG
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takže na připravených židlích stejně moc neposedíme. Je to sice řešení
z nouze, ale doufám, že účastníci to tak nevnímají a jsou spokojeni. Máme
se školami i mateřinkami velmi dobrou spolupráci, chodí k nám často. Za
rok 2018 jsme pro děti dělali celkem 192 akcí, programů a soutěží a moc
jsme si to užili.

Vadí nedostatek místa i při běžném provozu knihovny?
Doufám, že běžný uživatel knihovny se necítí prostorově příliš omezen,

i když je fakt, že někdy se už do knižního regálu nedá přidat ani jedna kni-
ha. Horší je to v případě zájemců o internet nebo tisk dokumentů. Z pro-
storových důvodů máme jen dvě místa pro veřejný internet. Sice zdarma
a s možností tisku černobíle i v barvě, ale ve velmi stísněných podmínkách
hned u výpůjčního pultu, takže o nějakém soukromí se nedá vůbec mlu-
vit. Navíc podle standardů, stanovených Národní knihovnou České re-
publiky, bychom měli mít na počet obyvatel Přelouče míst pro přístup
k internetu víc. Jsme v Přelouči jediné místo, kde se tato služba nabízí,
takže zájem veřejnosti je značný, ale prostě není kam zájemce posadit.

A studovna? Ta je přece využívána nejen čtenáři. 
Studovna je místem, kde si mohou zájemci přečíst noviny a časopisy,

je zde část knižního fondu ve volném výběru, děti tam píší úkoly a dávají
dohromady studijní projekty, starší studenti se sem chodí učit, občas
tu probíhá doučování, čtenáři i další uživatelé se zde často dají do řeči,
badatelé si dohledávají informace z knih. A to všechno se děje v půjčovní
době, někdy i zároveň a na 20 m2, kde je jen 8 míst u 4 stolků. Víc se tam
prostě nevejde. Zkuste si to představit. Je to další velký problém, který
prostě při nejlepší vůli nedokážeme vyřešit.

A pak je tu ještě nulová bezbariérovost. Je to tak? Má šanci vozíčkář?
Je to tak. Někdy si spočítejte, kolik vede do knihovny schodů. A zkuste

si představit, že jste kardiak, špatně se Vám dýchá nebo jste prostě starší

člověk. Pro některé čtenáře je cesta do knihovny téměř na hranici mož-
ností. Vozíčkáři, stejně jako nemocní čtenáři, šanci půjčit si knihy pocho-
pitelně mají. Mohou si vybrat tituly na on-line katalogu a napsat nebo
zavolat, knihy jim rádi doneseme buď před Záložnu, nebo přímo domů,
Jiná otázka je, zda by si raději v klidu sami knihy v knihovně nevybrali,
ale to prostě možné není. Chystáme se od začátku příštího roku nabíd-
nout osobám se zrakovým postižením možnost využít program, který
jim na internetu přečte zprávy nebo jiné informace, ale nejdřív k nám
musí dojít a schody by mohly být překážkou i pro ně. V posledních letech
pořádáme i mnoho programů pro maminky s nejmenšími dětmi, které
zase přijíždějí s kočárky.

Máte vyhlídky na větší prostor?
Na rozdíl od jiných knihoven, které už také přerostly své prostory, my

snad naději na větší prostor máme. V posledních volbách dostaly nejvíc
hlasů dvě strany, které měly přímo ve volebním programu řešení naší
situace. Ze strany našeho zřizovatele, tedy Městského úřadu Přelouč, si
rozhodně nemůžeme stěžovat na malou podporu, také finančně na nás
město nešetří, a tak doufáme, že nakonec opravdu dojde ke zvažované
rekonstrukci nebo přestavbě domu č.p. 27 na Masarykové náměstí, což
by všechny naše problémy vyřešilo.

To zní docela optimisticky. Ještě zkuste přidat něco, co vás, jako
knihovnice na vaší práci těší.

Těší nás především zájem a přízeň čtenářů. A to dětí i dospělých. Je-
jich počet stále roste. Za loňský rok jsme obsloužili 28 717 uživatelů a na-
šich kulturních a vzdělávacích akci se zúčastnilo celkem 3 956 lidí. Těší
nás, že k nám lidé chodí rádi a cítí se u nás dobře. Děkujeme všem za
jejich přízeň a doufáme, že i za dalších 130 let bude v Přelouči knihovna
stále stejně oblíbeným kulturním zařízením, jako je dnes.

Kolektiv Městské knihovny v Přelouči, redakce Roštu

PRÁZDNINOVÉ VÝPRAVY 
DO KNIHOZEMĚ

Už tradičně jsme si pro děti, které tráví prázd -
niny v Přelouči, připravily čtenářské dílny nazva-
né Prázdninové výpravy do Knihozemě. Po
čtyři úterky v každém měsíci jsme se přenesli
do jedné z vybraných knih, abychom si s hlav-
ním hrdinou užili dobrodružství, zahráli divad-
lo, zábavné hry a vyzkoušeli své vědomosti
i zručnost při plnění roztodivných úkolů. 

S knížkou Kam zmizela Anna? jsme pátrali
po bývalých obyvatelích starého domu. Při lek-
ci Egypt – v nitru pyramidy se děti dozvěděly
spoustu zajímavostí ze starověku a vyzkoušely
si i psaní hieroglyfů. Čtenářská dílna s názvem
Nechci být princezna nás inspirovala k dra -
ma tizaci děje a hře Princezna a drak. V rámci
setkání s knížkou Kostík hledá přáte le jsme

si povídali o přátelství a vytvářeli koláž tzv. dru -
hé strany. Nejen Jezevec Chrujda ostrouhá
křen, i děti strouhaly (a ochutnaly), ale nejdřív
ho zkoušely vytáhnout a poté ještě musely pro -
jít kořenovým bludištěm. Tak trochu strašidel-
ná byla schůzka s holčičkou jménem Mortina.
Ale děti mají strašidla rády, a tak si i tento hu-
morný příběh vychutnaly. S knížkou oblíbené-
ho spisovatele Roalda Dahla Velikananánský
krokodýl jsme se přenesli do Afriky a seznámi -
li se nejen s nejchamtivější nenažranou kroko-
dýlí potvorou, ale i s hrochem Bžochem, slonem
Bambalonem a opičákem Hopaskokem. Všichni
jsme návště vu v Africe přežili a žádné šťavnaté
mrně naštěstí nebylo sežráno.

Poslední Prázninová výprava do Knihozemě
bude věnována knížce Kniholap. A co děti čeká?
To rozhodně neprozradím. Přijďte se s námi po-
nořit do děje příběhu a užít si příjemný čas v kni -
hovně.

Eva Fundová

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Jak jste se měli o prázdninách? My jsme si

v červenci v rámci projektu S KNÍŽKOU DO ŽI -
VOTA s dětmi a maminkami pohráli s pohád-
kou O veliké řepě. Děti červenou řepu důkladně
prozkoumaly a někteří ji dokonce i očichaly. Po
přečtení veršované pohádky od F. Hrubína ji ma -
minky dětem zahrály jako divadlo. O prázdni-
nách přivedly i své starší potomky, kteří jinak
chodí do školky.

První srpnové úterý nás navštívily maminky
s dětmi z RC Sluníčko, aby si hrátky s pohádkou
také vyzkoušely. Protože projekt S KNÍŽKOU DO
ŽIVOTA je určen pro děti do 3 let, rozloučili jsme
se v srpnu s „odrostlými“ účastníky. Ale určitě
s některými z nich uvidíme zase o prázdninách,
až budou doprovázet své mladší sourozence ne-
bo v průběhu roku při návštěvě vzdělávacích pro -
gramů pro MŠ v naší Městské knihovně Přelouč.

Petra Šitler
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Před sto lety byl vydán krátce po vzniku republiky Knihovnický zá-
kon, který nařizoval všem obcím založit knihovnu. Ale knihovna
v Přelouči byla už 30 let před tím. Patří tedy k nejstarším městským
knihovnám?

Ano, patří. V našem regionu rozhodně. Třeba Pardubice mají knihov-
nu až od roku 1897.

Jaké byly začátky knihovny v Přelouči?
Velmi podrobně historii založení i další osudy Městské knihovny v Pře -

louči zpracoval Mgr. Matěj Pešta v brožuře, věnované právě 130. výročí
našeho založení, která bude v knihovně k dostání od listopadu letošního
roku. Ve zkratce se dá říci, že knihovna v Přelouči je jedním z nejdéle
nepřetržitě fungujících zařízení ve městě. Obecním majetkem se stala
12. 11. 1889 a vždy se těšila zájmu obyvatel. Díky dostatku peněz a peč-
livému vý běru literatury máme velmi kvalitní knižní fond. Ten starší i ten
současný.

A co tedy nabízí knihovna v Přelouči svým uživatelům dnes?
Dnes už nejsme jen místem, kam si lidé chodí vypůjčovat knihy. Stejně

jako jiné knihovny se snažíme být i komunitním prostorem a nabízet
našim uživatelům možnost všestranného kulturního vyžití a setkávání
s dalšími stejně zaměřenými spoluobčany. Což je jistě stejně důležité,
jako četba sama. Pro nejmenší máme program S knížkou do života, pro
důchodce zase Virtuální univerzitu třetího věku, pro studenty i další zá-
jemce nabízíme možnost meziknihovní služby, aby pro ně byly dosažitel-
né studijní materiály prakticky odkudkoliv a pro všechny věkové kate-
gorie se snažíme sestavovat program akcí, výstav, dílen a dalších aktivit
k využití volného času i vzdělávání.

Jak se za těch 130 let rozrostl knižní fond a kolik z něj vidí čtenáři ve
volném výběru na půjčovnách?

Základním kamenem našeho fondu bylo přibližně 100 knih, které
daroval pan Adolf Potůček v roce 1863. To ještě ani nešlo o oficiální
knihovnu. Jak šla léta, fond se rozrůstal a ke konci roku 2018 jsme měli
56 292 knih. Navíc pochopitelně ještě brožury a časopisy. Jen třetinu fon -
du máme ve volném výběru, ostatní knihy jsou ve skladech. Sklepy Zá-
ložny sice nejsou ideálním místem pro uložení knih, ale zato mají dob-
rou nosnost podlah.

Knihy ze skladů už se nepůjčují?
Půjčují, jen se prostě nevejdou na regály půjčovny. Čtenáři mají mož-

nost si je dohledat v katalogu a my jim je ze skladu přineseme. Knihy,
které se opravdu nečtou, musíme vyřazovat, protože bojujeme s velkým
nedostatkem místa i ve skladech. Všechny tři sklady jsou dosažitelné

pouze po schodech a tak nosíme bedny knih sem a tam a jsme stále
štíhlé a fit ☺.

Co knihovnu v Přelouči v současné době nejvíc trápí?
Trápí nás především nedostatek místa. A to se netýká jen ukládání

knižního fondu, ale hlavně našich akcí. Knihovna 21. století je prostorem
nejen pro půjčování knih, ale také prostorem pro setkávání, vzdělávání,
pro komunikaci. Z celkové plochy 388 m2, kterou v současné době máme,
je pouze 20 m2 možné využít na výstavy a vzdělávací nebo kulturní akce.
Když do tohoto prostoru máte posadit celou školní třídu a ještě musíte
dát dětem místo na různé činnosti, je to často dost náročné. Při progra-
mech pro dospělé je to ještě náročnější.

Jak tento problém řešíte? 
Využíváme pro řadu akcí prostor jinde. Například Virtuální univer-

zitu třetího věku už několik let pořádáme ve velké zasedací síni Městského
úřadu Přelouč, protože studentů stále přibývá a jinam se prostě nevejde-
me. Kulturní a informační centrum nám zase velmi vstřícně zapůjčuje
svou přednáškovou místnost na vzdělávací přednášky a setkání s lite-
rárními autory a v případě akcí s opravdu velkou návštěvností můžeme
naštěstí využít prostor kina. Naše komornější programy pak hostí Vino-
téka U Kotýnků. Všem jsme za pomoc velmi vděční, ale raději bychom
pochopitelně pracovali ,, na svém písečku“.

A akce pro školy? Docházíte za dětmi přímo do tříd?
Pro školy se snažíme všechny programy organizovat u nás v Záložně,

aby děti měly možnost přímé vazby na knihy a knihovnu. Mezi regály je
prostor přece jen nabit jinou energií a děti to vnímají. Naše školní lekce
jsou ve většině případů dost akční a využíváme celý prostor knihovny,
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ZAHRADNÍ GALERIE ART, 
ANEB JAK VONÍ JAZZ 2019

Čas běží jako bláznivý, já nechytím ho ani vy... se zpívá v jedné známé
písni a je to pravda. Bude tomu již čtrnáctým rokem co ATELIER JOSEF ve
spolupráci s KLUBEM UMĚN – ART CLUBEM z.s. v Přelouči pořádá akci
pod názvem ZAHRADNÍ GALERIE ART dále jen (ZGA).

Letošní 14. ročník ZGA se koná 21. 9. 2019 opět v prostorách přilehlé
zahrádky Občanské Záložny v Přelouči a podtitul letošní akce je... ZA -
HRADNÍ GALERIE ART, ANEB JAK VONÍ JAZZ...

Jak je patrno z názvu letošní ZGA, Jazz bude silně zastoupen, ale i vy-
znavači jiných stylů nepřijdou zkrátka. Tradice této akce, která je založena
na prezentaci mnoha žánrů, zůstane zachována a všichni si přijdou na své.
Po deseti letech se na naše pódium vrátí výborné folkové seskupení PA -
DUANA HISPANICA, za místní region vystoupí ZUŠ Přelouč, rockový
SMART BAND a Přeloučsko-Chomutovské uskupení PEDÁLI. Jazzový večer
obstarají dvě výborné skupiny ELOTRIO a VÝBORNÝ-TRIO a jako třešin ka
na dortu je přislíbena účast fenomenálního kytaristy ZDEŇKA BÍNY. Dal -
ší učinkující jsou ještě v jednání. ZGA je opět koncipována jako charita tiv -
ní akce na podporu dětí z Dětské kliniky FN v Hradci Králové, se kterou
spolupracujeme již osm let a na jejíž podporu půjde výtěžek z tombo ly
a dražby obrázků, které namalovaly děti hospitalizované v této nemocnici.

Samozřejmě ZGA by nebyla sama sebou, pokud by na její půdě chyběla
výstava výtvarných děl pana Josefa Dvořáčka a dalších autorů... budou tam!!
a máte se opravdu na co těšit!!

Výborné pivo Svijany 11 Máz se už také těší a určitě ho u nás najdete
v plné formě!! ZGA je jako již tradičně bez vstupného a všichni lidi dobré
vůle jsou vítáni.

Vzhledem k tomu, že ZGA je charitativního charakteru a není zpoplat-
něna vstupným, jsou veškeré náklady této akce hrazeny z příspěvků přispě -
vovatelů a sponzorů.

Josef Dvořáček
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

NATĚRAČ
bláznivá komedie o neúspěšném herci, 

živícím se jako malíř pokojů
Hrají: Leoš Noha, Barbora Mottlová, Eva Decastelo

17. října 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 220/200 Kč
www.komedienaterac.cz

Tvrze a tvrziště na Přeloučsku 
ve středověku a novověku

Přednáší Mgr. Matěj Pešta

úterý 17. září 2019 v 18 hod.
Přednáškový sál KICMP, Masarykovo náměstí 26 Přelouč

Vstupné 40 Kč

Komentovaná prohlídka vodní elektrárny 
v Přelouči

Nutno nahlásit účast předem na vybranou hodinu 
na mail: muzeum@kicmp.cz, tel. 731 697 085 či osobně 
správci muzejních sbírek M. Peštovi, kapacita omezená

sobota 5. října 2019 v 10, 13, 14 a 15 hod.
Vstupné zdarma

LUKÁŠ PAVLÁSEK v pořadu
KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH

8. listopadu 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 170/150 Kč

HODINA DUCHŮ 
Komedie, která si pohrává s myšlenkou, co duchové vlastně dělají...

Hrají: Pavlína Mourková, Eva Decastelo, Lucie Linhartová, Michal Kavalčík, Jindra Kriegel, Bořek Slezáček, Josef Hervert, Matěj Kriegel

20. listopadu 2019 v 19 hod.
Vstupné 240/220 Kč                                                  Kino Přelouč                                                  www.divadloartur.cz
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Omluva

Velice se omlouváme 
Maxmiliánovi Svobodovi

a jeho rodičům
za chybně uvedené jméno

v prázdninovém Roštu,
kde jsme představovali

nové občánky 
z Vítání občánků 
dne 28. 5. 2019.

Děkujeme za pochopení,
redakce Roštu. 

9/19

PŘELOUČÁCI 

Vzpomínka
18. srpna letošního roku 

jsme si připomněli 110 let
od narození našeho tatínka, 

pana Jaroslava CIRKLA,
dlouholetého pracovníka

Tesly Přelouč. 
Nikdy nezapomeneme 
na jeho laskavé srdce 

a ryzí charakter. 
Synové Jarka a Péťa.  

Poděkování
Chtěla bych touto cestou velice poděkovat všem sestřičkám

z Domácí péče Včelka Přelouč
za vzornou a obětavou péči o mého manžela.

Hana Kučerová, Sovolusky.

JUBILANTI ČERVEN
Jiřina Dostálová                                92 let
Jiří Rut                                                 91 let
František Vítek                                  91 let
Dagmar Tvarohová                          87 let
Anežka Trojanová                             80 let
Jaroslav Hurych                                 75 let
Jana Richtárová                                 75 let
Věra Kratochvílová                           75 let

Stříbrná svatba
Šárka a Ladislav Pfeifrovi                  18. 6.

JUBILANTI ČERVENEC
Zdeňka Miholová                           100 let
Anna Kožená                                     98 let
Jaroslava Hejná                                  97 let
Vladimír Dušek                                 92 let
Milada Pavelková                             92 let
Miroslav Brebera                               92 let
Jaroslava Stráníková                         92 let
Drahoslava Ledrová                         91 let
Jindřich Plaček                                  91 let
Ota Bulis                                             88 let
Bohuslava Šimková                          88 let
Pavla Šimonová                                87 let
Božena Klečková                               87 let

Helena Breberová                             87 let
Josef Krejčík                                       87 let
Marie Látová                                     86 let
Anna Suchánková                            86 let
Drahomíra Moravcová                    80 let
Anna Štrumlová                               80 let
Alena Nováková                               80 let
Gizela Divišová                                  75 let
Alena Kazdová                                  75 let
Květoslava Hledíková                       75 let
Zdenka Harvánková                        75 let

Zlatá svatba
Vlasta a Karel Duškovi                      19. 7.

Stříbrná svatba
Lenka a Jiří Vališovi                              8. 7.
Jitka a Milan Křemenákovi               16. 7.

JUBILANTI SRPEN
Jiřina Kousalová                                94 let
Vlasta Midlochová                           88 let
Miluše Deršáková                             88 let
Anežka Koubová                              87 let
Ludmila Horáková                            87 let
Luboš Bulušek                                   86 let
Ladislav Holík                                    85 let
Růžena Vidermannová                    80 let

Maxmilián Svoboda

Velká gratulace
2. července oslavila 

paní Zdeňka MIHOLOVÁ
neuvěřitelné 100. narozeniny. 

Této významné jubilantce našeho města
velice gratulujeme a přejeme 
především hodně zdraví a sil. 

POZVÁNKA
Vážení příznivci poslechových pořadů,

které pro nás všechny, 
ve VINOTÉCE – GALERII U KOTÝNKŮ, 
předvádí a předtím sám připravuje

pan JIŘÍ ČERNÝ
Zveme Vás na

středu 25. září 2019 od 19.00 hodin, 
abyste přišli včas a mohli sledovat

první, poprázdninový večer, který bude celý 
věnovaný počátkům pražské skupiny

O L Y M P I CO L Y M P I C
Uslyšíme i písničky, ve kterých ještě zpívali

i jiní interpreti, než ti, na které jsme si zvykli
po vydaní LP „ŽELVA“ – první velké desky Olympicu. 

Dozvíme se kde a jak se utvářela jedna 
z nejstarších československých bítových kapel.

Předprodej vstupenek začne U Kotýnků, 
v úterý 10. září 2019 od 10.00 hod.
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Školní rok 2019/20 právě začíná
a s ním i nová životní etapa padesáti sedmi prv-
ňáčkům, které I. stupněm provedou třídní učitelky
Mgr. Vlasta Tužilová (1.A), Mgr. Věra Mňuková (1.B)
a Mgr. Pavlína Soldánová (1.C). Novými posilami
našeho pedagogického sboru jsou Ing. Iveta Dejda-
rová, statutární zástupkyně školy, Mgr. Alena Škol-
níková na I. stupni, Iva Hebká a Adriena Kutílková
ve školní družině a Dominika Mňuková, studující
poslední ročník PF HK, která bude vyučovat šest ho-
din hudební výchovy.

A co se nám v uplynulém školním roce po-
vedlo? Třeťákům strávit týden v Orlických horách
a páťákům na Horním Bradle, kde se navíc učili
anglický jazyk, sedmáci týden lyžovali v Jizerských
horách a 47 žáků II. stupně strávilo týden v Anglii,
kde byli ubytováni v rodinách a pokoušeli se uplat-
nit své jazykové znalosti. Některé třídy (i z II. stup-
ně!) si vyzkoušely přespat ve škole a žáci zjistili, že
noc strávená ve škole bývá o dost zábavnější než
ve škole strávený den. Velmi hezké odpoledne nám
připravili vycházející žáci na svém červnovém „Roz-
loučení se školou“. Vzpomínat se bude na společný
výlet žáků a rodičů do Norimberku (zájemci na-
plnili tři autobusy!), spoustu exkurzí, výletů, sou-
těží, návštěvy divadel, projektové dny, sportovní
den, dětský den atd. 

Dvakrát za rok se konal sběr starého papíru, při
kterém se sebralo celkem 45 880 kg za 69 133 Kč.
Po celý rok se sbírala pomerančová a citrónová ků-
ra, které se usušilo 348 kg v hodnotě 8 050 Kč. Všech-
ny zmíněné finance obdržel Klub rodičů a přátel
školy a budou dále využity ve prospěch našich žáků.
Také bych chtěla poděkovat všem žákům i rodičům
za sbírání plastových víček pro Elišku ze Svítkova.
Celkem jsme odevzdali asi 400 kg víček. Již počtvrté
jsme se zapojili do prodeje žlutých kvítků v rámci
„Dne proti rakovině“ a vybrali celkem 10 955 Kč.
Považujeme za důležité naučit děti nemyslet jen
na sebe, ale rozvíjet v nich sociální cítění.

Během letních prázdnin prošla kompletní re-
konstrukcí sociální zařízení, včetně všech rozvodů,
v budově v ul. Smetanova. Bouralo se uvnitř celé
budovy, ale výsledek stojí za to. Snad jej žáci 4.
a 5. tříd, kteří na této budově nyní sídlí, ocení. Dě-
kujeme zřizovateli, který akci zafinancoval, jmeno-
vitě panu Manželovi, který ji připravil a vzorně do-
zoroval.

Připravovali jsme se i na příchod prvňáčků. Bě -
hem roku jsme pro ně a jejich rodiče zorganizovali
dva Dny otevřených dveří a dvoje dílničky, při kte-
rých si něco vyrobili a přitom měli příležitost sezná -
mit se s prostředím školy. Při posledním tvořivém
setkání v květnu se už sešly budoucí kolektivy žáků
bez rodičů. Doufáme, že se nám podařilo nástup
do školy těm nejmenším co nejvíce zjednodušit.

Za „hladký“ průběh celého uplynulého školní-
ho roku patří poděkování všem zaměstnancům ško-
ly, všem žákům, rodičům i zřizovateli.

Ve školním roce 2019/20 se počet našich žáků
bude pohybovat kolem 550, počet zaměstnanců
bu de 47, školní družinu navštěvuje 180 žáků a ško -
la sídlí ve třech plně obsazených budovách. Tato
čísla napovídají, že je téměř nemožné, aby celý ná-
sledující školní rok proběhl bez komplikací či se-

bemenších problémů. A tak si jen přejme, aby se
nám společně se všemi rodiči i zřizovatelem poda-
řilo všechny vyřešit k co největší spokojenosti všech
zúčastněných a abychom v červnu 2020 končili škol -
ní rok s dobrým pocitem úspěchu v každém z nás.

Magda Pacáková (ŘŠ)

Angličtina v přírodě
Žáci 5. tříd dostali červnový pobyt v přírodě

s výukou angličtiny „za odměnu“. O co víc si žáci
užívají, o to víc mají dospělí práce. Zorganizovat po -
byt a program pro tři třídy neposedných páťáků
najednou nebylo jednoduché, ale nakonec všechno
klaplo na výbornou a paní učitelky si za to zaslouží
poděkování a pochvalu. 

Celý týden probíhal v duchu dobývání pevnos-
ti BOYARD. Děti byly rozděleny do týmů a plnily
různé úkoly, v nichž prokazovaly své znalosti z an-
glického jazyka. Některé byly čistě vědomostní, jiné
vyžadovaly postřeh, pohyb nebo kreativitu. Za nej -
lépe splněné úkoly se získávaly klíče, které se pak
vyměnily za indicie a ty je nakonec dovedly k po-
kladu. Kromě plnění úloh vyžadujících soustředě-
ní a týmovou spolupráci byly na programu i pro-
cházky po okolí a sportovní hry. Zpestřením byla
návštěva nedaleké sklárny, kde se žáci seznámili
s výrobou vánočních ozdob a mohli si je i koupit.
Celý týden bylo teplo, a tak všichni uvítali možnost
koupání v bazénu přímo před penzionem. „Třešnič-
kou na dortu“ byla pro děti skvělá závěrečná disko -
téka. Z penzionu Oáza srdce v Horním Bradle si
všichni odvezli spoustu pěkných vzpomínek.

Sportovní aktivity
V červnu se uskutečnily dvě akce, kdy se využil

atletický ovál na fotbalovém stadionu. Štafetovým
během všech zúčastněných začíná vždy sportovní
den pro 2. stupeň. Žáci se pak rozejdou na další
sportoviště dle svého zájmu. Někteří hrají florbal,
jiní volejbal, badminton nebo stolní tenis. Některá
skupina žáků jde do kuželny, jiná do posilovny
a ostatní na turistickou vycházku.

Druhou akcí byl celorepublikový závod T-Mo-
bile Olympijský běh, do kterého se naše škola za-
pojila už podruhé. Žáci 1. stupně v průběhu celého
dopoledne nastupovali na start podle kategorií. Nej -
dříve po krátké rozcvičce probíhala rozřazovací ko -
la, pak nejlepší běžci z každé třídy postoupili do
finále. Nakonec byli vyhodnoceni a odměněni tři
nejlepší chlapci a tři dívky v každém ročníku. Všich -
ni závodníci si odnesli kromě sportovního zážitku
medaili, diplom a sladkou odměnu. Nejrychlejšími
běžci byli: Filip Bahník a Nela Sovová (1. ročník),
Adam Konvalina a Radka Jelínková (2. ročník),
Štěpán Horák a Gábina Levínská (3. ročník), Filip

Novák a Kamila Jančíková (4. ročník), Antonín
Doležal a Adéla Jechová (5. ročník).

Koláček
Na okruhu za Benzinou se konal 6. června už

8. ročník cyklistického závodu „Koláček“. Zúčastni-

lo se ho celkem 65 žáků 1. stupně. Všichni závodní -
ci podali skvělé výkony a téměř polovina z nich si
odnesla domů některou z cen, které byly připrave-
ny našimi stálými sponzory. Děkujeme panu Hor-
kému z Veselí a obchodu Velocentrum Přelouč.
Nejrychlejšími závodníky ve svých kategoriích byli:
Lukáš Večerek a Sofie Příhodová (1. ročník), Da-
niel Houdek a Dominika Glozová (2. ročník),
Ondřej Danielka a Andrea Vančurová (3. ročník),
Roman Turek a Eliška Večerková (4. ročník), Ma -
tyáš Pokorný a Andrea Stejskalová (5. ročník).

Rozloučení s žáky 9. tříd
Rozloučení s žáky 9. tříd se uskutečnilo v sále

místního kina 26. června. Na tento slavnostní den,
kterého se zúčastnili nejen všichni učitelé, rodiče,
prarodiče a přátelé, ale také zástupci města a Klubu
přátel školy, se žáci dlouho připravovali. Nebylo to
jen slavnostní oblečení, ve kterém to všem náram-
ně slušelo, ale předvedli také své prezentace a veselé
taneční vystoupení. Do jejich programu přispěli

svým zpěvem a tancem i žáci obou 4. tříd. Devá-
ťáci poděkovali květinou svým učitelům a své tříd-
ní učitelky překvapili velkou kyticí a originálními
dárky. Nezapomněli ani na své rodiče, kteří jim po-
máhali a podporovali je, aby se dostali na svou vy-
sněnou školu. Na závěr tohoto slavnostního odpo-
ledne zazněla společně zazpívaná píseň. Každý žák
si pak odnesl na památku pamětní list. Všem našim
absolventům přejeme, aby základy, které získali na
naší škole, dokázali zúročit ve svém dalším vzdělá-
vání i v životě. Hodně štěstí! 
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Přírodovědná poznávací soutěž
– opět vítězství!!!

V květnu proběhlo školní kolo přírodovědné
poznávací soutěže, kterého se zúčastnilo 64 žá-
ků. Ti nejlepší postoupili do okresního kola, kde
mohli poměřit síly s ostatními soutěžícími z Par-
dubicka.

V kategorii 4. tříd se na 1. místě !!!! umístila Lucie
Školníková.

V kategorii 8. tříd zabodovaly žákyně Eliška
Pejřilová – krásné 2. místo a Eliška Urbanová, která
byla osmá. Ani „deváťačky“ neudělaly ostudu, na
devátém místě se umístila Klára Tomášková.

Všem soutěžícím blahopřejeme k úspěchu.
Mgr. M. Skálová

Arnošt
Dne 31. 5. 2019 se děti ze ŠD zúčastnily

plavby na restaurační a výletní lodi Arnošt
z Pardubic. Plavba trvala hodinu a půl, bě-
hem níž jsme měli možnost zhlédnout pa-
norama hradu Kunětická Hora. Dopluli jsme
k nedaleké vesnici Brozany, kde se loď oto -
čila a pomalu se vracela zpět k přístavišti.
Počasí nám vyšlo na jedničku. Všechny dě -
ti mě ly možnost si na lodi zakoupit kopeč -
ky osvě žující zmrzliny, nebo něco dobrého
z palubního „menu“ Z výletu jsme se všich -
 ni vrátili v pořádku a plní dojmů. Odnáší-
me si krásný zážitek z plavby. 

B. Enkt, vych. v ŠD

Sportovní den
Již po deváté proběhl na naší škole tradiční sportovní den, kterého

se zúčastnili chlapci a dívky druhého stupně. Žáci využili atletický ovál
na fotbalovém stadionu a sportoviště pod parkem, kde proběhly soutěže
ve čtyřech různých atletických disciplínách. Závody proběhly v běhu

na 60 m, vrhu koulí (starší) a hodu míčkem (mladší), skoku dalekém a bě -
zích na 600 a 1000 metrů. V kategorii mladších žáků zvítězila třída 7. A,
mezi staršími si vedla nejlépe 9. B.

Do této sportovní akce se aktivně zapojilo 136 chlapců a dívek.
Mgr. M. Bulušek

Chlapci na MČR v softballu
Velikého úspěchu dosáhli chlapci naší školy v softballu. Po výborných

výkonech na okresním kole v Pardubicích, ve kterém kluci obsadili dru-
hé místo, se probojovali na mistrovství České republiky, které se konalo
v areálu Eagles Praha – dějišti světového šampionátu. V konkurenci škol
z Prahy, Břeclavi, Lednice nebo Českých Budějovic obsadili konečné
osmé místo z devíti týmů, když se jim podařilo oplatit porážku ZŠ Závo-
du Míru Pardubice z kola okresního.

Školu vzorně reprezentovali M. Motyčka a M. Vágner, P. Tuček,
M. Šindelář, J. Kubiska, T. Balý, J. Musil, T. Kade, J. Kalous, Z. Lengerov,
P. Křinka a V. Zikán.                               Mgr. M. Bulušek

Také letos jsme se loučili s žáky 9. tříd…

Více na www.zsmn.cz
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ZUŠKA  SLAVÍ  VÝROČÍ
V roce 1949 se narodila řada významných osob-

ností, herci Meryl Streepová, Sigurney Weaverová
a Richard Gere, spisovatel Haruki Murakami, zpěváci Bruce Springsteen,
Lionel Richie, Laďka Kozderková a Jiří Korn. A mnoho dalších. A co je dů -
ležitější, také byl založen Městský hudební ústav v Přelouči. Jak šly roky,
škola se postupně rozrůstala, rozšiřovala možnosti studia a měnila své ná -
zvy, z Lidové školy umění až k nynějšímu názvu Základní umělecká škola.

Ve školním roce 2019–2020 tedy škola oslaví kulaté jubileum, 70. na -
rozeniny, a to je potřeba oslavit. Jednotlivé akce budou probíhat během
celého školního roku především s našimi současnými, minulými (a mož -
ná budoucími) žáky a jejich rodinnými příslušnÍky. Popřát škole k na-
rozeninám ale přijde i řada významných hostů, jako například hornista
Radek Baborák, skladatel a dirigent Josef Vejvoda, klavírista Lukáš Klán-
ský, klarinetistka Ludmila Peterková a profesor JAMU Jindřich Petráš.
Kromě sólistů vystoupí jako gratulanti i některé hudební soubory –
Hudba hradní stráže a Policie České republiky, Komorní filharmonie
Pardubice, Národní dechový orchestr a orchestr Konzervatoře Pardubice.
V závěru školního roku vyvrcholí oslavy velkou narozeninovou party na
zahradě školy.

Doufáme, že si z bohaté nabídky narozeninových koncertů vyberete
a oslavíte tak společně s námi kulatiny naší ZUŠky. Sledujte aktuální in -
formace o termínech na stránkách školy a na plakátech. Těšíme se na
společná setkání.                                    Petra Lojínová

Interpretační kurzy
Začátkem prázdnin se v naší škole uskutečnil již šestý ročník Decho-

vých interpretačních kurzů. Ke slavnostnímu zahajovacímu koncertu
přijal pozvání soubor Lazy Brass, který na zahradě školy přivítal nejen
šedesát účastníků kurzů, ale i širokou veřejnost. I letošní ročník se mohl

pochlubit špičkovými lektory. Hru na lesní roh vyučovali prof. Jindřich
Petráš (děkan JAMU) a Jindřich Kolář (hornista České filharmonie). Hru
na trubku vyučovali Svatopluk Zaal (trumpetista Pražské komorní filhar-
monie) a Pavel Herzog (trumpetista kapely Sto zvířat). Lektory hry na
trombon byli Lukáš Moťka (sólotrombonista České filharmonie) a Alois
Mech (pedagog Konzervatoře Pardubice) a na tubu vyučoval Jakub
Chme lař (tubista Státní opery Praha). Součástí kurzů byly i samostatné
přednášky pro účastníky a jejich pedagogy. O interpretaci populární
a jazzové hudby přednášel Miroslav Surka (trumpetista orchestru Karla
Gotta a kapely Pajky Pajk) a workshop o správném rozehrávání vedl Petr
Kabil (trumpetista Janáčkovy filharmonie Ostrava). Naši žáci budou mo-
ci zužitkovat nové poznatky v následujícím školním roce, kdy je čeká ne -
jen spousta koncertů v rámci oslav výročí naší školy, ale také řada národ -
ních i mezinárodních soutěží a přehlídek.                       Michal Chmelař
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Prázdniny ve znamení stavebních úprav
Hned na začátku prázdnin začaly stavební úpravy v budově teoretického vyučování v ulici Obránců míru, konkrétně rekonstrukce sociálního zázemí v celé budově.

Ve středu 17. července 2019 byla zahájena taktéž rekonstrukce sociálního zázemí, tentokrát v budově praktické výuky v ulici Jaselská.

Ve školním roce 2019/2020 se na žáky těšíme v nových prostorách.
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DDM Přelouč spolupracuje se základními
ško lami v Přelouči, Gymnáziem a SOŠ Pře-
louč (nabídku kroužků obdrží děti ve škole v zá -
ří od svých třídních učitelů) a ZŠ Semín (do -
ved  né ruce, logopedie, rybáři...). 

Upozornění! 
Termíny kroužků jsou pouze orien tační a mo-
hou se změnit dle požadavků návštěvníků a ta -
ké s ohledem na efektivní využití pronajíma-
ných prostor, zvláště u sportovních kroužků. 

Zápis do zájmových útvarů bude probíhat od
2. 9. 2019 v DDM Přelouč, přihlášky je možno
stáhnout z našich www stránek a poslat na na -
ši adresu, popř. oskenovanou e-mailem.

Nabídka kroužků, kurzů a aktivit DDM Přelouč na školní rok 2019/2020
tel.: 466 672 003, 739 633 508, e-mail: ddm@ddmprelouc.cz
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Semináře pro pedagogy 
ze škol ORP Přelouč

Dne 16. 5. 2019 se v Nasavrkách uskutečnil první seminář pro
učitele z mateřských a základních škol ORP Přelouč. Vzdělávání se ko -
nalo v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP
Přelouč, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593 (MAP II) podpoře -
ného z prostředků EU.  

Vzdělávací akce nejprve zástupcům škol představila včelařské
téma „Jak děti vzdělávat v oblasti významu včelařství“ přímo v pro-
storách Středního odborného učiliště včelařského – Včelařském
vzdělávacím centru, o. p. s. v Nasavrkách. Účastníci se tak dozvěděli
podstatné informace o včelách, včelaření, včelích produktech i pod -
mínkách, které jsou pro včelstvo vhodné a prospěšné. Zajímavá
a in spirativní byla i komentovaná prohlídka zdejšího arboreta. Ná-
sledně byli účastníci provedeni místní přírodní památkou Kaštan-
kou a by la jim ukázána všechna zákoutí keltského muzea, včetně
představe ní prohlídkového okruhu tak, jak bývá předveden žákům
škol při častých návštěvách. Učitelé z MŠ i ZŠ tak odjížděli obohace -
ni o mož nosti, jak připravit pro žáky zajímavý naučný program v na -
šem regionu.

MAP II touto akcí zahájil aktivitu cyklu seminářů pro učitele. Dal -
ší vzdělávání, na které tímto pedagogy z ORP Přelouč zveme, je semi -
nář, který se uskuteční 15. 10. 2019 v Kladrubech nad Labem. Vzdě -
lávací téma bude zaměřeno na polytechnickou výchovu v MŠ a na
I. stupni ZŠ. Těšit se můžete na zkušené lektorky z Univerzity Pardubi -
ce, ale také na prohlídku stájí a zámku Národního hřebčína Kl. n. L.

Více informací o tomto projektu naleznete na našich webových
stránkách: www.zeleznohorsky-region.cz v sekci Aktivity – Vzdě-
lávací – MAP II v ORP Přelouč či na FB stánce: MAP II v ORP Přelouč.

Za tým MAP II ORP Přelouč, Milan Chalupník

(V)ČAS SE ZASTAVIT
Včas se zastavit znamená mít čas se za-

stavit. Když se někdo dostane do těžké ži-
votní situace a chce ji řešit vlastními silami,
hledá odborníka. 

V rámci psychologicko sociální pomoci
v Pardubicích nabízíme podporu v řešení
osobních, partnerských, rodinných i mezi-
lidských vztahů. Naše služby poskytují psy-
chologové a sociální pracovníci. 

Poradenské služby poskytujeme bezplat -
ně a bez nutnosti doporučení. Konzultace
probíhají v klidném a bezpečném prostředí
vily Pavly.

Chcete-li se včas zastavit, můžete se ob-
jednat telefonicky 604 464 839, e-mailem
psp@energeia.cz nebo osobně v poradně
v Jahnově ulici 8. Více informací najdete na
www.psychologickosocialnipomoc.cz
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Trh práce 
na Přeloučsku

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

K 31. 7. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 205 120 uchazečů
o zaměstnání. To je o 9 397 více než v červnu a o 26 445 osob méně
než před rokem. Zároveň jde o nejnižší červencovou hodnotu od
roku 1996, kdy bylo bez práce 158 252 lidí. Z celkového počtu neza-
městnaných bylo v uplynulém měsíci 186 198 dosažitelných uchaze -
čů. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 2,7 % (červen 2019 – 2,6 %,
červenec 2018 – 3,1 %). Zaměstnavatelé nabízeli v červenci prostřed-
nictvím ÚP ČR 346 563 volných pracovních míst, z toho 13 874
v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Cel-
kem 88 692 volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dal -
ších 257 871 pozic, tedy více než 74 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že
by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárodním
srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU
(za červen 2019) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Statistika nezaměstnanosti – Pardubický kraj
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou

působností Pardubického kraje – stav k 31. 7. 2019
Ústí nad Orlicí 1,3 %, Žamberk 1,3 %, Litomyšl 1,4 %, Holice 1,4 %,

Polička 1,5 %, Hlinsko 1,8 %, Pardubice 1,8 %, Lanškroun 1,8 %, Krá-
líky 1,8 %, Vysoké Mýto 1,9 %, Chrudim 2,0 %, Svitavy 2,0 %, Česká
Třebová 2,0 %, Přelouč 2,2 %, Moravská Třebová 3,2 %. 

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 7/2019

K 31. 7. 2 019 bylo evidováno 2 272 osob. V průběhu července do -
 šlo v okrese Pardubice k nárůstu počtu nezaměstnaných o 189 osob,
tj. o 9,1 %, meziročně byl zaznamenán pokles, který činil 6,1 %. Po-
díl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu se zvýšil na hodnotě 1,8 %.

Na poptávkové straně trhu práce bylo k 30. 7. 2019 evidováno
celkem 14 693 volných pracovních míst. V porovnání s předchozím
měsícem počet volných míst vzrostl o 86 míst, tj. o 0,6 %. V okrese
Pardubice sledujeme dlouhodobě výrazný převis volných míst nad

počtem nezaměstnaných občanů. Je však třeba zdůraznit, že více
než 40 % z těchto míst nemá uvedeno konkrétní pracoviště v okre-
se Pardubice. Volná místa jsou nabízena zejména v odvětví obchod
a služby, stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství. Na jedno volné
místo připadalo v průměru 0,2 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou pů -
sobností Pardubického kraje:

Přelouč 2,2 %,     Pardubice 1,8 %,     Holice 1,4 %

Vybrané obce region Přeloučsko – 
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích 

je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc červenec 2019 byla v obcích
regionu Přeloučsko:
Holotín 7,0 % (3), Urbanice 4,5 % (2), Lipoltice 4,3 % (12), Žáravi ce
4,1 % (3), Zdechovice 3,8 % (17), Jedousov 3,8 % (4), Veselí 3,5 % (8),
Brloh 3,5 % (5).

Kontakty:

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

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

Další informace najdete na:                   www.portal.mpsv.cz

„Zpráva z podkladů ÚP“

název
Uchazeči (UoZ)

o zaměstnání  
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %

Přelouč 136 2,0
Chvaletice 59 2,7
Břehy 21 3,2
Choltice 19 2,4
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PRÁZDNINY A ZÁŘÍ 
V JAKUB KLUBU 

Dětem končí prázdniny a v Jakub klubu už se zase připravujeme na
školní režim. Škola, úkoly, povinnosti… Ale i když nám prázdniny utekly
zase jako voda, v Jakub klubu jsme se nenudili a prázdniny jsme si společně
užili. Děti přes prázdniny docházely do klubu pravidelně a v hojném počtu,
a tak bylo možné s dětmi podnikat různé výlety a aktivity, které jim vy-
plnili značnou část dne. 

Jedním z takových výletů byl výlet do Škudel ke koním. Jelikož jsme
šli pěšky, museli jsme cestu dětem nějak zpříjemnit, a tak jsme výlet pojali
jako „Cestu za pokladem“. Děti sbíraly části map a úkoly, které byly ozna-
čené fáborky, až podle mapy došly do Škudel, kde jsme se byli podívat
na koně. Děti si vyzkoušely jak o koně pečovat, jak ho krmit a mimo jiné
se mohly na koních i svést, což byl pro ně obrovský zážitek. Dalším výle -
tem byl výlet do Čáslavi k hasičům. Letos byl tento výlet náš SVATOJA-

KUBSKÝ. Každoročně kolem svátku sv. Jakuba,
patrona Jakub klubu, připravujeme pro děti spe-
ciální výlet. Děti si poslechly přednášku od hasi-
čů, získaly spoustu informací a prohlédly si i ha-
sičské auto, které se jim moc líbilo. Výlet se dle
jejich názoru velmi vydařil, i když jsme tam strávili
přes tři hodiny. Posledním slíbeným výletem by -
la procházka do Semína. Jelikož jsme vyšli už do -
poledne, připravili jsme pro děti oběd – opékání

buřtů. To mělo velký úspěch. Děti se mohly i vykoupat nebo si zahrát
volejbal na písčitém hřišti. 

Do Jakub klubu jsme pořídili nové klávesy i s veškerým příslušenstvím,
což mělo u dětí velký úspěch a klávesy se málokdy zastavily. Ani nový
mikrofon nezůstal pozadu. Myslím si, že prázdniny v Jakub Klubu jsme
si všichni náramně užili a děti si odnesly pár pěkných zážitků.

Jelikož jsme ale na školu přes prázdniny nezapomněli, plánujeme na
září preventivní programy, které dětem pomůžou s dobrým startem v no -
vém školním roce. Budeme jim opět pomáhat s domácími úkoly a s pří-
pravou do školy, aby měly co nejlepší výsledky. V sobotu 14. 9. nás také
čeká Den Aktivní Přelouče. Přijďte se na nás podívat na náměstí. Čeká
vás mnoho pestrých volnočasových aktivit pro všechny věkové kate-
gorie a odpoledne plné her, ukázek a kvízů. 

A JAKUB KLUB 18?
O prázdninách k nám přišlo několik nových zájemců o naši novou

službu, což nás velmi těší a doufáme, že Jakub klub 18 se bude s nástupem
nového školního roku i nadále rozvíjet. 

S měsícem září přichází mnoho nových povinností ve škole, v zaměst-
nání, ale i v našem klubu. Proto jsme na září připravili preventivní program
s názvem „Práva a povinnosti spojené se školou a zaměstnáním“. Mladým
lidem chceme poskytnout pomoc a radu například v hledání zaměstnání,

nebo při přijímacích zkouškách do školy. Pomůžeme jim využít efektivně
jejich znalosti a dovednosti a ukážeme jim jak spolupracovat v kolektivu
a jednat s lidmi. Další plánovanou aktivitou je pravidelná příprava do
školy/zaměstnání v průběhu roku s předem určeným cílem, který si sám
mladý člověk určí. Učíme tak mladé lidi samostatnosti, odpovědnosti
a cílevědomosti. Jedním z kroků je také pomoc se psaním e-mailu, formál-
ních dopisů nebo vyplňováním složenek. Kromě těchto aktivit ale nebu -
de chybět ani sportovní vyžití, hudba, nebo sledování filmů dle vlastního
výběru. No a co dál? Přijďte se na nás podívat a uvidíte sami, těšíme se! ☺

Aneta Šindelářová, pracovnice 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V JAKUB KLUBU I V JAKUB KLUBU 18
V úterý 24. 9. 2019 budou oba klubu otevřeny v čase 9.00–17.00.

Tímto jste srdečně zváni!

TÝDEN 
PRO PĚSTOUNSTVÍ

Celonárodní akce na propagaci pěstounství proběhne i u nás. Můžete
se od našich pracovnic více dovědět o tzv. DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNŮ,
které tuto službu zajišťují již od roku 2013. Budeme na akci „Aktivní Pře-
louč“ v sobotu 14. 9. 2019 na Masarykově náměstí v Přelouči, a pak
v neděli 15. 9. 2019 na celokrajské akci „Den (nejen) pro pěstouny“ ten -
tokrát v Chocni. Také na této akci bude bohatý program pro celé rodiny. 

Mgr. Pavlína Křepská, 
vedoucí služby

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
PŘELOUČ

„Jedna hodina týdně pro druhé“
Hledáme nové lidi, kteří chtějí být užiteční. Nabízíme možnost se-

tkávání se seniory v Domově u fontány – předčítání, rozhovory nebo
procházky. Pokud preferujete práci s dětmi, tak se můžete zapojit do
týmu Jakub klubu. Zde je široká paleta možných aktivit – tvoření, kres-
lení, sport, stolní hry, doučování… Kontaktovat nás můžete kdykoliv,
a to osobně, telefonicky na č. 731 402 371 nebo mailem na charita.pre-
louc@gmail.com. 

Od září zahajujeme pravidelná setkání dobrovolníků a to vždy první
čtvrtek v měsíci v čase 16.00–17.00 v Galerii a vinotéce u Kotýnků i s hos-
tem. Dne 5. 9. 2019 si budeme povídat o novinkách v Domově u fontány.
Srdečně zveme, vstup je volný. 

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, 
                                                             koordinátorka DC

Potravinová sbírka 
v Tescu 

Během května a června 2019 probíhala opět v přelouč-
ském Tescu sbírka trvanlivých potravin a hygienických potřeb. Děkujeme
všem dárcům a také pracovníkům Tesca, kteří nám pomohli sbírku usku -
tečnit. Darované potraviny poslouží především rodinám s dětmi a lidem
bez přístřeší z Přeloučska.

Nedostatek potravin, nemožnost zajistit základní potřeby vnímáme ja -
ko velmi bolestnou záležitost. Proto se letos všechny pracovnice naší Cha -
rity opět zapojí do Národní potravinové sbírky, která tradičně proběh -
ne v listopadu 2019 znovu v Tescu Přelouč. Přijďte nás prosím podpořit,
počítáme s Vámi, děkujeme. 
                                                   Mgr. Květa Kudová
                                                  sociální pracovnice služby Podpora rodiny 
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Domov u fontány zná jistě většina z Vás. Jsme zde pro seniory, kteří
se již o sebe nezvládají postarat sami a děláme vše pro to, aby u nás
našli svůj druhý domov. Zároveň bychom si velmi přáli, aby život našich
obyvatel nebyl oddělen od života probíhajícího za bránami našeho Do -
mova, proto se snažíme hledat příležitosti, které povedou k propojení
těchto dvou světů. 

Jednou z těchto příležitostí jistě byla oslava 55 let našeho Domo-
va, která se uskutečnila v závěru června. Zúčastnili se jí nejen klienti
a jejich blízcí, ale také vzácní hosté a veřejnost. Byl zde pokřtěn druhý
kalendář Domova s názvem Vzpomínky, díky kterému může každý
nahlédnout do vzpomínek našich obyvatel, které pro ně mají čarovnou
moc – ať už se jedná o práci, kterou s láskou vykonávali, koníčky, kte -
rým se rádi věnovali nebo tradiční svátky, které v úctě oslavovali. Zá-
roveň se zde pokřtilo DVD pojednávající o historii našeho Domova.

Tím jsme ale zdaleka neskončili. Kromě propojování dvou světů
jsme napnuli naše síly k propojení dvou generací – dětí a našich se-
niorů. Domluvili jsme se s firmou Kiekert CS, se kterou od loňských
Vánoc spolupracujeme, a se společností Mykabo, že k nám zavítají
děti z jejich příměstských táborů. Na tyto návštěvy jsme se velmi peč-
livě připravili. Děti si u nás nejen vyzkoušely a zažily mnoho zajímavých
aktivit od střelby lukem, kriketu, poznávání věcí v hmatových sáčcích,
které využíváme při smyslové aktivizaci či ukázku práce se psem slou-
žícího u Cizinecké policie ČR. Děti především strávily čas s našimi
klienty, se kterými společně tvořily, zpívaly, nebo si jen tak povídaly.
Zajímalo je například, na co si naše babičky a dědové hráli, když byli
malí, případně jak zvládali život bez mobilů a internetu. Pro naše klienty
byla návštěva dětí velmi povznášející a v dalších dnech byla hlavním
tématem rozhovorů, při kterých zazníval smích a zároveň touha něco
podobného znovu zažít. To pro nás bylo tou hlavní odměnou a ujiště-
ním, že se skutečně na pár chvil prolnul svět těch, které život již mnohé
naučil s těmi, kteří ho budou teprve postupně poznávat.

Náš Domov již dávno není místem, kam zavítají pouze příbuzní
a blízcí našich obyvatel, ale je otevřen všem, kteří ho chtějí lépe po-
znat. Někteří lidé rádi zavítají do naší zahrady, ve které nacházejí klid
od ruchu města a mohou si zde posedět v altánu, prohlédnout si
hmyzí hotel nebo přičichnout k tradičním i exotickým bylinkám, kte-
rými oplývá naše bylinková zahrádka. Jiní mají vnitřní touhu pomá-
hat, a tak naše klienty navštěvují buď jako dobrovolníci nebo pomáha  -
jí se samotnou péčí jako brigádníci. Příležitostí k tomu poznat náš
Domov a naše klienty je opravdu mnoho. Pokud patříte mezi ty,
kteří chtějí život u nás poznat o něco blíže, jistě si nenechte ujít Den
otevřených dveří, který se uskuteční v říjnu 2019. Můžete se těšit
na zajíma vý program, který zavčasu zveřejníme na našich webových

strán kách www.domovufontany.cz a na facebookové stránce Domov
u fontány.
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
Propojujeme světy, spojujeme generace

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com
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KLUB AKTIVNÍ SENIOR (KLAS)

Zprávy z Klasu
Předprázdninové akce jsme ukončili společným posezením kolem

ohně s opékáním buřtů na zahradě Domu dětí a mládeže. Pan Hrdý nám
opět vyšel vstříc a nejen to. Dokonce jsme měli připravené stoly i lavice.
I přes velké vedro jsme strávili více než dvě hodiny v příjemném chládku,
zhodnotili průběh našeho setkávání, popřáli jedné z našich členek ke
kulatinám a nastínili několik dalších akcí.

V polovině června se nám podařilo uskutečnit návštěvu Malešova
u Kutné Hory. Čtyři z našich členů dali k dispozici své auto i své řidičské
schopnosti a dopravili nás k zastávce Kutná Hora Předměstí. Odtud nás
vláček dopravil do Malešova. Tady nás čekala prohlídka muzea, které
zbudovali místní nadšenci, dále exkurze do pivovaru a nakonec prohlíd-
ka nově opravené středověké tvrze.

Po obědě v místní restauraci jsme se vydali na pěší cestu údolím ře-
ky Vrchlice s mnoha zajímavostmi i několika mlýny, velkým rybníkem
a samozřejmě krásnými zákoutími. Ti, kteří se troufli na téměř 10 km
trasu, byli určitě spokojeni.

V září nás čeká 14.9. akce Den aktivní Přelouče, která se konala již
loni. V pondělí 23.9. se setkáme s Policií ČR, na besedě o aktuálních
problémech seniorů.                            Kubátovi

CHOVATELSKÁ 
A ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA

SVINČANY 2019
Září je začátkem podzimu, a to je pravidelný termín pro pořádání

chovatelských a zahrádkářských výstav, které mají ve Svinčanech
velkou tradici. Ta letošní je v pořadí 38. a uskuteční se 21.–22. zá -
ří 2019. Výstava bude v sobotu otevřena od 8 do 17 hod. a v neděli
od 8 do 15 hod.

Pro milovníky chovatelství se připravuje okresní soutěžní výstava
zvířat mladých chovatelů okresu Pardubice. Dále výstava králíků, ho-
lubů, drůbeže, okrasného ptactva a akvarijních ryb. Připravena je také
IV. Speciální výstava holubů texanů a mondenů a klubová výstava krá-
líků zaječích. Nově je připraven nákupní trh chovných kohoutů. Usku-
teční se také prodej chovných zvířat, chovatelských potřeb a vitamí-
nových doplňků. Pro milovníky květin a zahrady je připravena výstava
ovoce, zeleniny, květů jiřin, kaktusů, sukulentů, bonsají, zahrádkářských
potřeb, dekoračních prvků do zahrady, zahradní a lesní techniky, vče-
lařská expozice a ukázka starého zemědělského nářadí. Zakoupit si mů -
žete také vše pro pěstování jedlých a léčivých hub a další sortiment. Při -
pravena bude i přehlídka ze sklizně zemědělských plodin a výstavka
různých druhů vajec. Na výstavě svoji prezentaci budou mít také žáci
ZŠ Choltice s přehlídkou kreseb „zvířátka očima dětí“. Po celý průběh
výstavy je zajištěno parkoviště, občerstvení a stánkový prodej, včetně
prodeje regionálních produktů. Výstava je obohacena o živou hudbu,
vystoupení mažoretek a folklorních souborů, odborné přednášky, ukáz-
ky aranžování a soutěže pro děti.

Výstava bude zakončena v neděli odpoledne za zvuku mysliveckých
trubačů slavnostním vyhodnocením výstavy s předáním čestných cen
a pohárů pro nejlepší vystavovatele.
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Jedním z nejcennějších exponátů z pře-
loučských muzejních sbírek je tzv. bronzový
depot (chceme-li poklad) z doby bronzové,
tedy jedné z etap pravěku. Od jeho objevení
uplynulo v roce 2019 rovných 120 let. Jak k to -
mu došlo? Bylo to dílo náhody. Poklad byl ob -
jeven v roce 1899 (přesný den ani měsíc zřejmě
neznáme, ze zápisu kroniky však lze soudit,
že to bylo asi někdy po 1. srpnu) v místech ci-
helny, která dříve patřila p. Bestachovskému,
poté ale Václavu Kurkovi. Dobový článek
místo lokalizuje do míst „mezi levým břehem
Labe a prvním od stanice přeloučské ke Kladru-
bům ležícím železničním domkem,“ kam „vy-
vážena byla ode dávna červená naplavenina
z blízkých pozemků k účelům cihlářským, čímž
postupem času utvořily se zde nestejně rozsáh-
lé a hluboké jámy a dolíky“. Ing. Miroslav Kaň-
ka z Chocně, odborník na dějiny cihlářství ve
východních Čechách, lokalizoval Bestachov-
ského cihelnu zhruba vedle dnešního domu
čp. 439 v ulici Na Krétě směrem do polí. Zde
se v roce 1899 rozhodl pan Kurka nechat vy-
kopat vodní nádržku pro chov ryb. Při práci
zde jeden z dělníků „uhodil [...] u dna sádek na
rozbitou nádobu hliněnou, v níž více bronzo-
vých předmětů se nalézalo“.

K případu byl přivolán průkopník archeo lo -
gie ve východních Čechách Václav Diviš Čistec -
ký (1839–1934), který si vzal na pomoc svého
bratra, přeloučského „výtečníka“ Jana Vincen-
ce Diviše (1848–1923), který se také amatér-
sky o archeologii zajímal. Tehdy ještě objevili
v hromadě hlíny vedle jámy bronzový srpek
a p. Kurka našel „celé bronzové dlátko, udici,
polovici brejlovité fibule, více kousků rozláma-
ných bronzových předmětů, kus bronzoviny
beztvaré, něco drobných střípků a nerostné, čer-
né, asfaltu ne nepodobné látky. Kostí nijakých
neobjeveno.“ Dno sádek bylo již zatopené, tu-
díž jej již bratři Divišové prozkoumat nemoh-
li. Usoudili, že zde tento depot uschoval zřejmě
potulný kupec, „jenž bronzy nepotřebné staré
sbíral, za nové a za přídavek těch kterých pro-
duktů místních vyměňoval, jenž mohl býti
i sám skromným slévačem, pasířem či vyrabi-
telem těchto artefaktů“. Václav Diviš neváhal
a napsal o nálezu zprávu do časopisu Památky
archeologické, vyšla zde v č. 6–7/1899 (výše
uvedené citace z ní pochází). Důkladně zde
také jednotlivé bronzové předměty popsal
a přidal i nákresy. Datace byla tehdy od 6. sto -
letí před naším letopočtem do 1. století na-
šeho letopočtu. Archelogické poznání však
pokročilo a jeho časové zařazení a určení dnes
již nelze brát jako zcela pravdivé. Později (2007)
byl tento nález zařazen do publikace Jung-

bronzezeitliche Hortfunde in Böhmen Olgy
Kytlicové (1927–1989), předtím byly informa-
ce o něm publikovány roku 1928, resp. 1937
v článku archeologa Schránila a Böhma. Kytli-
cová jej poprvé publikovala roku 1961. V pře -
loučském muzeu depot za pražský Archeo -
logický ústav zkoumala zřejmě opakovaně
v letech 1960–1962, s ohledem na další od-
stavce je důležité napsat, že tehdy byl ještě
víceméně kompletní. Nález je v současnosti
datován do přelomu mladší a pozdní doby
bronzové, jedná se asi o dobu kolem roku
1000 před naším letopočtem. Dnes jsou to
tedy předměty staré zhruba 3000 let.

Poklad nebyl vždy uložen v přeloučském
muzeu. Měl naopak dosti krkolomnou cestu.
V době objevu muzeum ještě nebylo založe-
no (počkalo si až do roku 1902), poklad byl
tak „získán svého času správou Občanské zá-
ložny v Přelouči a přenechán s chvalnou ocho-
tou sbírkám Musea království Českého“, tedy
dnešnímu Národnímu muzeu. Kdy se vrátil do
Přelouče není zcela jasné, Josef Ledr ale uvádí
roku 1926, že předměty jsou ve sbírkách pře-
loučského muzea. Po pražském pobytu se de-
pot ale nevrátil celý. Podle Kytlicové tam zůstal
rybářský háček, který však byl již v 60. le tech
ztracený (tuto informaci potvrdila roku 2016
autorovi i dr. Tisucká z Národního muzea). Dá-
le jsou nezvěstné kusy nádoby, ve které byl
poklad nalezen a bronzové zlomky. Největší
ztrátou však donedávna byla asi 16 cm dlou-
há sekera s laloky, nejcennější kus z pokladu.
Podle sdělení dr. Tisucké se v Praze nenachází,
v Přelouči však také ne. 

K dalšímu osudu pokladu lze uvést, že kon-
cem druhé světové války byl depot z oba-
vy před zničením umístěn dočasně zřejmě
v úschově u dlouholetého přeloučského mu -
zejníka Gustava Heřmana a asi v roce 1957
byl depot odborně konzervován v tehdejším
Krajském muzeu v Pardubicích. V říjnu 1957
jej po konzervaci osobně vrátil nejspíše Vlas-

timil Vokolek. Tím však cestovnání depotu
neskončilo. V roce 1966 byl i dalšími předmě-
ty omylem předán do Vlastivědného muzea
v Mělníku v domnění, že byl nalezen u Vli-
něvsi u Mělníka. Převzetí zajistil dr. Karel Skle-
nář (1938), dnes významný muzejník a archeo -
log spjatý s Národním muzeem. Začátkem
roku 1968 se ale zjistilo, že předměty od Měl-
níku nepocházejí a v dubnu toho roku byly
dle zápisů vráceny zpět do Přelouče. Není zce-
la zřejmé, co vše bylo do Mělníka tehdy pře-
váženo, dr. Sklenář autorovi tohoto článku
na jaře 2019 telefonicky sdělil, že se pamatuje
pouze na sekerku. Od té doby už asi depot ne -
cestoval. S pomocí současných archeologů
Regionálního muzea v Mělníku se autorovi
tohoto článku povedlo zjistit, že se v jejich
sbírkách tato bronzová sekerka stále nachází.

Informace o počtu kusů předmětů, které
k tomuto „pokladu“ patří, se různí. Diviš za-
kreslil také 19 ks, podle Ledra to bylo 19 ks,
Kytlicová ale uvádí 23 kusů. Rozdíly vznikly
zřejmě kresebnou dokumentací. V současnos-
ti máme v Přelouči celkem 23 kusů rozděle-
ných do devatenácti inventárních čísel. A co
vlastně tento depot obsahuje? Např. bronzo-
vý náramek, srpy, jehlice, faléry, kroužek, dlát-
ko, rydlo či surovou bronzovinu. Malou ukáz-
ku přinášíme na fotografii, celý depot bychom
rádi vystavili v budoucí muzejní expozici. V do -
bě bronzové to byl komplet s velkou hodno-
tou. Kdosi jej zde nedaleko Labe zakopal, už
se pro něj ale nestihl vrátit. Dalších asi 3000 let
si tak počkal v zemi. 

Použité prameny a literatura:
KYTLICOVÁ, Olga. Jungbronzezeitliche Hortfunde

in Böhmen. Stuttgart: Steiner, 2007. 370 s.
LEDR, Josef. Dějiny města Přelouče nad Labem. Pře -

louč: Knihtiskárna Otakara Ludvíka, 1926. 539 s.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města

Přelouče: díl třetí, 1848–1918. Přelouč: Město Pře-
louč, 2004. 307 s.

DIVIŠ-ČISTECKÝ, Vácslav. Hromadný nález bronzů
v Přelouči. Památky archeologické, 1899, roč. XVIII,
č. 6–7, s. 531–532

Městské muzeum v Přelouči, fond Tisky, sign. Tm 8
Státní okresní archiv Pardubic, fond Archiv města

Přelouče, Kniha pamětní 1836–1926
Státní okresní archiv Pardubice, fond Městské mu-

zeum Přelouč
Vzpomínky PhDr. Karla Sklenáře, DrSc.

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

(Autor velmi děkuje Matoušovi Krátkému za
po moc s archivní rešerší.)
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Had nebo hadice?
V nočních hodinách přijal dozorčí MP

Přelouč telefonické oznámení, že na silnici
směrem na Valy je veliký had. Hlídka vyje-
la na místo určení, kde se ukázalo, že ne-
bude potřeba žádných odchytových pro-
středků, jelikož se nejednalo o hada ale
hadici ☺

Všímavá sousedka
Občanka oznámila strážníkům, že má

obavy o svou sousedku, jelikož ji dlouho
neviděla a má plnou poštovní schránku.
Hlídka MP na místě zjistila, že je paní doma
a zaslechla naříkání. Na místo byli přivo-
lání místní hasiči, kteří byt otevřeli a zdra-
votnická záchranná služba, která poskytla
paní nezbytnou lékařskou pomoc. 

Děkujeme tímto všímavé sousedce. Kéž
by takových lidí bylo více. 

„Lupič“
Hlídka MP Přelouč vyjela na základě te-

lefonického oznámení k místnímu občer-
stvovacímu stánku v ulici T.P. Všímavý
občan si totiž všiml osoby, která do stánku
vlezla oknem. Na místě se naštěstí ukáza-
lo, že se jednalo o majitele stánku. Vloupá-
ní se tudíž nekonalo. Ale niky nevíte. 

„Zmatená paní“
Službu konající dozorčí MP Přelouč při-

jal telefonické oznámení od občana, že vi-
děl paní, která zmateně pobíhá kolem do -
mu. Na základě tohoto oznámení vyslal

dozorčí na místo hlídku. Strážníci po pří-
jezdu zjistili, že se nejedná o zmatenou že-
nu, ale že si paní zabouchla dveře od domu.
Na místo byl přivolán zámečník, který za-
bouchnuté dveře odemknul.

Dítě v autě
Hlídka MP Přelouč prohledávala parko-

viště u OD Penny, jelikož přijala oznámení,
že zde parkuje červené vozidlo a v něm je
zamčené dítě. Takováto oznámení musí
strážníci brát velmi vážně, jelikož by mohlo
jít o ohrožení života. Žádný vůz s dítětem
uvnitř na celém parkovišti však strážníci
nenašli. Dozorčí služba mezitím prohlédla

kamerový záznam, na kterém bylo vidět
červené vozidlo, které opouští parkoviště
chvíli po přijatém oznámení. Pravděpo-
dobně se jednalo o vozidlo, které viděl
oznamovatel.

Jak jste si všimli v příspěvcích výše, stráž-
níci vyjíždějí na různá oznámení. Někdy
se stane, že se jedná o tzv. „planý“ výjezd,
ale to přeci nevadí. Lepší vyjet desetkrát
„zbytečně“ než jednou nevyjet, když je po -
moc opravdu potřeba. 

A proto ještě jednou díky všem obča-
nům, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí.

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

9/19

MĚSTSKÁ POLICIE 
informuje

Pravidla silničního provozu 17
Žlutá čára souvislá, vyznačená u okraje vozovky nebo na obrubníku vedle vozovky,

vymezuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání. Pokud je tato čára provedena jako
přerušovaná, vyznačuje
úsek, kde je zakázáno
stání. Pozor, obě vodo-
rovné značky, vymezují
daný zákaz i bez umístě-
ní příslušné značky svis-
lé. Připomínám jen, že
dle zákona zastavit, zna-
mená uvést vozidlo do
klidu na dobu nezbytně
nutnou k neprodlené-
mu nastoupení nebo vy -
stoupení přepravovaných
osob anebo k neprodle-

nému naložení nebo složení nákladu. Stát, znamená uvést vozidlo do klidu na dobu do -
volenou pro zastavení. 

Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

Osudy přeloučského „bronzového pokladu“
(120 let od objevu depotu z doby bronzové)
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hospodářský správce, hudebník, a dokonce i místní
evangelický duchovní Molnár. Šest z odvedených
mužů bylo vráceno zpět do civilního života, větši-
nou pro službu u dráhy. Jen malá část odvedených
mužů vstoupila do legií a bojovala za vznik ČSR.
Jedná se o dva francouzské a dva ruské legionáře.
Většina dosloužila či padla v císařské uniformě.

Vraťme se ještě k sochám legionářů. Dva z nich
mají uniformu francouzského legionáře, dynamic -
ky rozevlátý z obce Žáravice je doprovázen lvem,
jeden je v uniformě ruského legionáře.

Roku 1925 byl v Kraji Pernštýnův otištěn pří-
spěvek s názvem Pomníky osvobození. Učitelé
a žáci byli před jeho sepsáním vyzváni, aby zaslali
popis jednotlivých pomníků. Mnohé z nich vznikly
až později, ale i tak byli autoři projektu zklamáni,
že se sešlo tak málo reakcí: „Více zpráv, bohužel,
ze škol nedošlo.“ Celkem to bylo 10 příspěvků
z Přeloučska, Pardubicka i Holicka, z Přeloučska
jen ze Semína a Řečan. Žačka III. třídy Jaroslava
Syrovátková zachytila řečanský pomník takto:
„Na památku našich padlých ve světové válce byl
odhalen v Řečanech dne 6. října 1920 pomník.
Představuje ruského legionáře, který drží v ruce
pušku. Níže je vyryt nápis „Osvobozené vlasti,
padlým bratřím a dobyvatelům naší samostat-
nosti“ a po stranách 17 jmen našich osvobodi-
telů. Připadá mi, jako by legionář byl zamyšlen
a vzpomínal na své drahé, které doma zanechal.

Vzpomínáme s vděčností všech těch, kteří za-
hynuli v dálné cizině pro nás. Budiž čest jejich
památce!“

Sochy legionářů jsou projevem úcty k těm,
kteří bojovali za naši samostatnost. Někdy je úcta

projevena i jiným způsobem – v Živanicích jsou
na nápisové desce uvedena nejprve tři jména míst -
ních padlých legionářů, teprve poté následují
jména dalších 29 obětí. (Zajímavou osobností je
živanický František Rais (1877–1915), jeden z prv -
ních bojovníků za vznik našeho státu, a to od léta
roku 1914. Tehdy ještě naše samostatné zahra-
niční vojsko neexistovalo, ale jeden z jeho zákla-
dů se tvořil v řadách francouzské cizinecké legie.
F. Rais zemřel 9. 5. 1915 v Souchez ve Francii.)
Nelze si ovšem povšimnout paradoxu – tito le-
gionáři střeží pomníky těch, kteří většinou zůstali
věrní Rakousku-Uhersku. Legionáři mezi nimi tvo -
ří menšinu (poměr odhaduji maximálně na 1:10).
Na pomnících se tak znovu setkávají muži sice
„jedné krve“, ale zároveň i bojovníci nepřátelských
armád.

Jaroslava Syrovátková je všechny nazvala „na -
ši osvoboditelé“. Jedná se o pouhé vlastenecké
blouznění, anebo má takové označení logiku? Tou -
to otázkou začneme příště.

(pokračování příště)
Martin Štěpánek

Pozn. V textu byly využity některé informace
z databáze pana Františka Steklého (www.velka-
valkapardubice.cz), obecních kronik obce Valy
(kopie uložena v SokA Pardubice) a Trnávka (do -
stupné na www.trnavka-obec.cz) a z Kraje Pernštý -
nův (5. ročník, s. 38–39).
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Než si přiblížíme skupinu pomníků, která je pra-
vou okrasou Přeloučska, zastavme se u tématu nej-
častějších příjmení na nich zaznamenaných. Po-
dobně jako u křestních jmen vycházíme z pomníků
Soudního okresu přeloučského z r. 1918. Nejpočet-
něji zastoupené příjmení Novák nás nepřekvapí,
dodnes patří k nejčastějším. Další opakující se pří-
jmení jsou poněkud překvapivější: Kasal; Kožený,
Panchártek; Bureš, Kočí, Tichý; Černík, Král, Levin-
ský, Nekvapil, Novotný; Dmejchal, Jelínek, Kmoní-
ček, Mareš, Pilný, Vozáb... Četnost těchto příjmení
se pohybuje od 5 do 10 na všech pomnících. Někdy
je nacházíme dvakrát, výjimečně třikrát na jednom
pomníku, někdy četněji na pomnících sousedních
obcí – tušíme v nich znásobené rodinné tragédie.

Na 22 pomnících této oblasti jsou také uvede-
na životní data či přímo věk obětí. Spočítáme-li si
průměrný věk obětí na jednotlivých pomnících, zjis-
tíme, že se pohybuje mezi 24 až 35 lety, téměř ze
¾ do 30 let. Nejmladším padlým bylo 18 let. Patrně
zcela nejmladším byl Josef Jelínek z čp. 38 ve Svin-
čanech. Narodil se roku 1900, a musel tedy naru-
kovat v posledních měsících války. Jako domobra-
necký pěšák sloužil na Balkáně, byl vyznamenán
za statečné chování před nepřítelem. Zemřel v ne-
mocnici v Albánii v důsledku onemocnění malárií,
což byla poměrně častá příčina úmrtí vojáků slou -
žících v této oblasti. Mezi nejstaršími nacházíme
i několik padesátníků Pravděpodobně nejstarším
padlým, alespoň mezi těmi, u nichž je věk uveden,
je Václav Ouský (1861–1914) z čp. 65 v Přelovicích.
(Přelovický pomník je zároveň pomníkem s nej-
vyšším průměrným věkem padlých.) Tento muž
odjel na počátku války povozem na ruské bojiště,
odkud se už nevrátil. Na pomníku je uvedeno i jmé -
no Josefa Ouského (1891–1916), jeho syna. Padlé
padesátníky nacházíme i na pomnících v Živanicích,
Břehách, Stojicích a Cholticích.

Dnešní příspěvek má za úkol připomenout
pomníky, jež se staly největší okrasou našeho kra-
je. Spojuje je dohromady jejich monumentalita,
originalita jejich složitých kompozic a kvalitní
sochařská výzdoba.

Ta čerpá z oblasti zvířecích, příp. rostlinných
alegorií, znázorňuje významné osobnosti dějin či
bojovníky světové války.

Vedle ptačích dravců, které najdeme na po -
mnících v Mělicích a Kasalicích, je to především
četné znázornění českého lva. (Jednoho malého
sedícího lvíčka najdeme i na malém pomníku
v obci Ledec.) Ležící lvi doplňují pomníky v obcích
Turkovice a Veselí. Sedící lev v Kojicích má pod
sebou symbolická rozlomená pouta. Patrně nej-
krásnější plastiku lva (z dílny přeloučského socha-
ře Vávry) nacházíme ve Břehách. Srší odhodláním
a pod jeho tlapami leží zardoušená rakousko-uher -
ská orlice.

Znázorněné osobnosti jednak pochází z české
historie (J. Hus (Morašice) a J. A. Komenský (Svin -
čany)), jednak se jedná o tvůrce ČSR (T. G. Ma-

saryk (Lipoltice, Veselí, z menších pomníků pak
Jeníkovice či Tetov), A. Švehla (Rohovládova Bě-
lá)). Umírajícího bojovníka můžeme spatřit např.
na reliéfu pomníku v Rohovládově Bělé, ale vět-
šinou se setkáváme s hrdou postavou legionáře
(Řečany, Žáravice, Živanice).

Některé z velkých pomníků postrádají figu-
rální výzdobu či jiné výše zmíněné výzdobné mo-
tivy, přesto jsou působivé svou novogotickou, se-
cesní či moderně strohou stylizací (Trnávka; Semín,
Strašov; Choltice, Stojice).

Pro tyto pomníky je také typické, že je na nich
uveden větší počet obětí (více než 20), ně kdy i z ví -
ce obcí. Na druhou stranu tomu tak nemusí být
vždy – na výpravných pomnících v obcích Žá-
ravice a Morašice nacházíme „pouze“ 7 a 8 jmen
padlých. 

Které pomníky tedy obsahují nejvíce jmen pa-
dlých? Ze Soudního okresu přeloučského jsou to
Svinčany (40, ze tří obcí – i z Horních a Dolních
Raškovic), Trnávka (39, z různých obcí, z Trnáv-
ky 10), Živanice (32), Semín (31), Choltice (29), Li-
poltice (26, z toho 4 z Pelechova), Zdechovice (26),
Rohovládova Bělá (22). Z později připojených obcí
pak Turkovice (26, z různých obcí, z Turkovic 10)
a Strašov (23).

Vztáhneme-li počty obětí k počtu obyvatel v jed-
notlivých obcích při sčítání lidu roku 1910, zjistíme,
jak velké procento obyvatel oběti tvoří. (Tyto úda -
je je však třeba brát s rezervou, a to z mnohých dů-
vodů – počet obyvatel se v dalších letech změnil,
seznamy obětí nebývají kompletní, ne všechny
oběti pochází z obce, v níž se nachází pomník...)
Většinou se tento podíl pohybuje mezi 2–5 % oby -
vatel obce. Nad hranicí 5% se pohybují Chrtníky,
Kasalice, Lipoltice, Štěpánov, nejvíce pak Tupesy.

V obecních kronikách někdy nacházíme další
zajímavý údaj, a to o celkovém počtu odvedených
mužů. Uveďme si dva příklady.

Valy měly v roce 1910 378 obyvatel. V průběhu
války bylo z obce odvedeno 53 mužů, což bylo zhru-
ba 14% obyvatel. Z nich 9 padlo, což je 2,4% z cel-
kového počtu obyvatel a 17% z celkového počtu
odvedených. Padl tedy přibližně každý šestý odve-
dený. Připomeňme, že ve Valech pomník padlých
nevznikl, poslední dva padlí ve válce – Jan Pavlík
a Antonín Štorek – jsou uvedeni alespoň na pře-
loučském pomníku u evangelického kostela.

Porovnejme Valy s Trnávkou. Ta měla roku
1910 464 obyvatel. Z nich bylo povoláno 76 mužů,
což tvoří 16% obyvatel. Padlo 10 mužů, tedy 2,2%
celkového počtu obyvatel a 13% odvedených. Hod -
noty z Valů a Trnávky jsou si poměrně podobné.

Zvláště podrobný zápis v kronice Trnávky nám
umožňuje udělat si podrobnější představu o váleč-
ném zásahu do života obce. V Trnávce v důsledku
odvodů ubylo 27 domkářů, 11 rolníků, 10 dělníků
bez specifikace, vedle nich mlynářský dělník, pe-
kařský dělník, tesařský dělník, kovářský dělník, děl-
ník na dráze, 3 obuvníci, 2 krejčí, 2 košíkáři, 2 hos-
tinští, číšník, 2 cestáři, 2 inženýři, hajný, materialista,
obchodník, soukromník, strojník, kovářský mistr,
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Kdo je to vůbec svatý Václav? Byl to náš kníže,
který byl zavražděn ve Staré Boleslavi, sídle svého
bratra Boleslava, který díky této vraždě převzal vlá -
du. Václav byl po smrti uctíván jako svatý pro svou
zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro
svaté přijímání, péči o chudé, nemocné, otroky a věz -
ně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských
svatyní atd.). Václav se stal symbolem čes kého stá -
tu, kdo by neznal Myslbekův pomník? I na Přelouč-
sku se můžeme setkat se sochami, které jsou věno-
vané sv. Václavovi, jeden takový je např. v Sopřeči.

Vedle autobusové zastávky v obci Sopřeč se
nachází jedna z nemnoha soch sv. Václava na Pře -
loučsku. Podle (z dnešního pohledu poněkud zko-
moleného) nápisu přímo na díle byla dokončena
v roce 1876 nákladem Kateřiny Kopáčové ze So-
přeče čp. 15. Z nápisu se dokonce dozvídáme, že
investorka pocházela z Krasnice a za svobodna se
jmenovala snad Jíšková. V literatuře se dále navíc do -
čteme, že sochu vytvořil sochař Antonín Okrou -
hlecký z Ostroměře. Dům čp. 15 dnes již zřejmě ne -
exisuje, nebo aspoň není na mapě vyznačen, ale na-
cházel se jen asi 150 metrů severozápadně od díla.

Jedná se o pískovcovou sochu, která sestává
ze soklu s nápisem, na něm je socha sv. Václava
s červenou korunou na hlavě, který drží v jedné
ruce červený prapor a v druhé červený štít s mo-
tivem českého lva. Zajímavé je shlédnout také de-
taily oblečení sv. Václava. Podle nápisu na zadní

straně sochy byla naposledy obnovena roku 2004.
Je také vkusně oplocena. Pro zajímavost uvádíme,
že v matrice obce Sopřeč lze vyčíst, že Kateřina Ko -
páčová zemřela 11. září 1876 jako vdova ve vě ku
58 let na souchotě (neboli tuberkulózu). Lze te dy
předpokládat, že měla v úmyslu po sobě zane chat
hmotnou památku, což se jí zcela jistě podařilo.

Socha sv. Václava je nejen v Sopřeči, ale třeba
i v Přelouči. V rámci našeho seriálu se určitě po-
tkáme s dalšími místy na Přeloučsku, kde je posta-
vena socha některému svatému patronovi.

Text+foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta

Fotohádanka
Znění prázdninové fotohádanky bylo: „Známá

fotografie z roku 1962 zobrazuje čerpací stanici na
dnešním Pernštýnském náměstí. Tento objekt byl
dokončen zřejmě na přelomu 40. a 50. let 20. sto -
letí, nacházel se u zdi domu čp. 335 směrem do
Pernštýnského náměstí. Tehdy zde vedl hlavní prů-
tah městem, a proto bylo toto místo pro umís-
tění čerpací stanice výhodné. Čerpací stanice zde
byla v provozu zhruba 20 let. Stavba se dochovala
fyzicky až do přelomu let 2009/2010 a dlouho
sloužila jako autobusová zastávka. Dodnes je toto
místo známé pod názvem „u staré benziny“.“

Na základě losování se výherkyní stala Mar-
cela Čerňanská, které gratulujeme a prosíme,
aby se dostavila do redakce Roštu, Městský úřad
Přelouč, 3. patro, pro malou věcnou odměnu. Od -
povědi na novou fotohádanku zasílejte na mail:
rost@mestoprelouc.cz a velmi děkujeme za přízeň.

Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Socha sv. Václava v Sopřeči

ZNAMENÍ ZRODU/ZNAMENÍ ZÁNIKU – 6. díl
Monumentální pomníky padlých

Český lev zvítězil – pod jeho tlapami 
leží rakousko-uherská orlice. 

Sochařská výzdoba pomníku ve Břehách

Pomník padlých ve Svinčanech
nenese jen jména padlých, 

ale také prorocká slova J. A. Komenského. 
„Vichřice hněvu“ se však bohužel 

v pohnutém 20. století často vracely zpět

Sochařská výzdoba pomníku z obce Žáravice.
Jeden z mnoha lvů 

a jeden ze tří kamenných legionářů 
Soudního okresu přeloučského

Krásný detail pomníku ve Strašově. 
I zde je autorem nadaný přeloučský sochař Vávra.

Pomník vznikl v roce 1928, 
obnoven byl roku 2006 a dodnes může sloužit

jako vzor příkladně udržovaného pomníku
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HOKEJBAL
21. ROČNÍK OLD BOYS CUP 19

SOBOTA 15. 6. 
Fan club Jestřábi – HT Cepy              0 : 1 s.n. 
Masters ČR – Šedivec owls Pce         5 : 0 (1:0) 
Masters ČR – Fan club Jestřábi          10 : 0 (4:0) 
HT Cepy – Šedivec owls Pce               4 : 1 (2:1) 
HT Cepy – Masters ČR                         0 : 3 (0:1) 
Šedivec owls Pce – Fan club Jestřábi 2 : 1 (0:1) 

KONEČNÉ POŘADÍ
1. MASTERS ČR                      3 3 0 0 0 18:0  9 
Petr Menc, Leoš Váleček, Miroslav Tlustý, Patrik Dobrý,
Lubomír Menc, Václav Pomahač, Jiří Rytíř, Petr Raščen -
ko, Martin Rus, Tomáš Kunc, Viktor Vodrážka, Zbyněk
Čapek, Petr Škarecký, Martin Šmíd – vedoucí týmu
Zdeněk Kubeš

2. HT CEPY                               3 1 1 0 1  5:4  5
Ivan Moravec, Jiří Lauryn, Libor Komůrka, Michal Je-
řáb, Karel Záruba, Rudolf Raška, Petr Kabeláč, Zdeněk
Ziegler, Petr Vodvárka, Jaroslav Nečas, Michal Veselík,
Aleš Mátl, Pavel Pluhař, Tomáš Schejbal, Ondřej Průša 

3. ŠEDIVEC OWLS PCE          3 1 0 0 2  3:10  3 
Michal Fedák, David Fedák, Milan Váňa, Petr Závorka,
David Michal, Michal Křemenák, Hana Lankašová, Jiří
Voženílek, Tomáš Hájek, Smítka, Školoudová 

4. FAN CLUB JESTŘÁBI PŘELOUČ
                                                    3 0 0 1 2 1:13  1

David Štainer, Petr Kmoníček, Jakub Černý, Pavel Mo-
tyčka, Martin Hloušek, Ondřej Čermák, Tomáš Suchá-
nek, Josef Zdražil, Martin Vrabec, David Václavek, Mar -
tin Pánek – vedoucí týmu Aneta Robová

Nejužitečnější hráč (kan.bodování):
Patrik Dobrý (Masters ČR) 3+2 = 5 bodů

Nejlepší střelec:
Patrik Dobrý, Martin Šmíd, Leoš Váleček
(všichni Masters ČR) 3 góly

Nejlepší brankář:
Michal Křemenák (Šedivec owls Pce)

10. ROČNÍK 
O POHÁR LETNÍ POHODY

SOBOTA 29. 6. 19 

SKUPINA – A 
Kenya – Fan club                           3 : 1 (0:1) 
Fan club – Jokerit                          0 : 3 (0:2) 
Jokerit – Kenya                              3 : 0 (0:0) 
1. Jokerit 6b, 2. Kenya 3b, 3. Fan club 0b 

SKUPINA – B
Bugs Bunny – Lapidoušci           4 : 0 (2:0) 
Lapidoušci – LaNo                        2 : 3 s.n. (2:2) 
LaNo – Bugs Bunny                      0 : 4 (0:2) 
1. Bugs Bunny 6b, 2. LaNo 2b, 3. Lapidoušci 1b 

ČTVRTFINÁLE
Fan club – LaNo                             0 : 4 (0:2)
Lapidoušci – Kenya                      3 : 1 (1:1)

SEMIFINÁLE
Jokerit – LaNo                                3 : 0 (1:0) 
Bugs Bunny – Lapidoušci           3 : 0 (1:0) 

O 5. MÍSTO
Fan club – Kenya 2 : 4 (1:2) 

O 3. MÍSTO
LaNo – HBC Lapidoušci 3 : 2 (2:0) 

FINÁLE
Jokerit – Bugs Bunny 3 : 2 (2:0) 

Nejužitečnější hráč (kan.bodování):
Ondřej Lux (Bugs Bunny) 4+5 = 9 bodů

Nejlepší střelec: Martin Čejgl (Jokerit) 6 gólů
Nejlepší brankář: Petr Smekal (LaNo)

KONEČNÉ POŘADÍ
1. JOKERIT
Lukáš Novelinka, Josef Macháček, Tomáš Bureš, Roman
Seidler, Daniel Staněk, Lubomír Menc, Tomáš Trojek,
Dominik Macenauer, Tomáš Pilař, Martin Čejgl, Lukáš
Synek

2. BUGS BUNNY
Michal Šupík, Tomáš Vlasák, Luděk Kosina, Stan da
Teplý, Marek Pospíšil, Ondřej Lux, Michal Ma cháček,
Filip Faltus, Jirka Krejsa, Zdeněk Král, Pavel Malý

3. LaNo
Petr Smekal, Veronika Lacioková, Radek Bureš, Tomáš
Jirsa, Jiří Marek, Štěpán Šídlo, Jindřich Kunc, Václav Ško -
loudík, Dominik Jirák, Jakub Ryba, Ondřej Kopecký

4. LAPIDOUŠCI
Tomáš Hudec, Václav Pojar, Jakub Král, Aleš Hübl, Da-
niel Valenta, Michal Motyčka, Daniel Václavek, Michal
Plháček, Petr Erben, Patrik Pataki, Jan Svatuška, Stani-
slav Rázek, Daniel Hanyš

5. KENYA
Petr Šanda, Luboš Moravec, Lukáš Kohoutek, Dominik
Šurkala, Filip Mucha, Vojtěch Mlynář, Josef Lauryn, Tomáš
Bittner, Lukáš Hutla, Filip Paukrt, František Pospíšil, Voj -
těch Novotný, Jaroslav Pospíšil, Matěj Bohatý 

6. FAN CLUB 
Petr Kmoníček, Pavel Boháč, Ondra Čermák, Tomáš Li -
pavský, David Štainer, Tomáš Suchánek, Jan Pecka, Ja-
roslav Linhart, Aneta Robová, Pavel Rob, Martin Pánek,
Jiří Šindelář, Vratislav Klička, Zbyněk Čapek, Jan Přího-
da, Rudolf Raška, Radim Kubát, David Václavek
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Nová florbalová sezóna 2019/20 je již za rohem a tak ve florbalovém
oddílu Orla Přelouč vrcholí přípravy na start nejenom tréninkových
cyklů, ale i mistrovských zápasů v soutěžích organizovaných Českým flor-
balem. Protože pouhý trénink bez možnosti zahrát si „pořádný“ zápas
není dle našich zkušeností tak zajímavý a po čase i pravidelný, přihlásili
jsme do mistrovských soutěží všechna družstva, která v oddílu můžeme
aktuálně vytvořit.

Z toho důvodu do této sezóny vstoupí oddíl s 5 družstvy hrajícími
různé soutěže. Čtenářům Roštu proto přinášíme v článku stručný pře-
hled a dále pak několik zajímavých informací k soutěžím, kterými bude
náš oddíl žít po celý příští školní rok. Na konci článku jsou pak informace
pro nové zájemce o hru s děrovaným míčkem:

Muži A – Regionální liga mužů: 
Áčko mužů díky nervy drásajícímu závěru na jaře zachránilo účast

v této nejvyšší regionální soutěži dvou propojených krajů – Pardubic-
kého a Královehradeckého. A protože čas se nedá zastavit ani ve florbale
a někteří borci z dosud 2 mužských týmů našeho oddílu ukončili aktivní
činnost a někteří se pak z města odstěhovali, rozhodl výkonný výbor od -
dílu o sloučení áčka i béčka do jednoho družstva a o jeho účasti v této
pro diváka jistě atraktivní soutěži.

Za soupeře bude mít tento tým totiž družstva od Vrchlabí a Nácho-
da, přes Pardubice až po Jičín na západě a Orlicko-Třebovsko na výcho-
dě. Domácí turnaje pak sehraje v městské hale v ulici Za Fontánou 13. 10.
2019 a 15. 3. 2020.

Dorost – 3. liga dorostu (roč.nar. 2003–2004): 
Dorostenci budou svádět v nové sezóně souboje s dalšími 6 celky

z Pardubického kraje v této nejnižší regionální dorostenecké soutěži.
Vesměs se jedná o různé týmy z Pardubic a Chrudimi, nejdál na dojezd
pak bude turnaj v Poličce. 

V oddílu doufáme, že notně omlazený dorostenecký tým bude
hrát vyrovnané zápasy a získá tak cenné zkušenosti do dalších sezón.

Domácí turnaje pak sehraje dorost v městské hale již 29. 9. 2019
a dále pak 1. 3. 2020.

Starší žáci – Liga starších žáků (roč.nar. 2005–2006):
V kategorii starších žáků (mohou hrát a u nás i hrají děvčata) se

v Pardubickém a Královéhradeckém osvědčil systém tzv. výkonnost-
ních košů, mezi kterými se dle aktuálních výsledků po odehraném kole
sestupuje a postupuje. 

Tento systém bude použit i v této sezóně a naše družstvo jej začne
po loňských výsledcích v 5. koši. 

Konkrétní soupeři tedy dopředu na celý rok nejsou přesně známi,
ale na turnajích by se postupně měli potkávat čím dál tím více výkon-
nostně vyrovnaná družstva, což slibuje jistě atraktivní a zajímavé sou-
boje jak pro hráče a hráčky, tak i pro diváky.

Doma se pak starší žáci a žákyně představí 20. 10. 2019, 8. 12. 2019
a 16. 2. 2020.

Mladší žáci – Pardubický přebor mladších žáků
(roč.nar. 2007–2008): 

V této věkové kategorii mladších žáků (mohou hrát a často hrají
i děvčata) jsme družstvo přihlásili do přeboru. Zápasy se hrají švýcar-
ským systémem 3+1, což vede k mnohem většímu zapojení všech
zúčastněných hráčů a hráček do hry. Zároveň se vůbec nepovedou žád-
né statistiky, takže hra by měla být pro kluky (a s nimi i hrající holky)
mnohem větší zábavou bez ohledu na konečný výsledek. Mladší žáci
a žákyně budou hrát doma v Přelouči turnaj na podzim 24. 11. 2019
a na jaře pak 1. 3. 2020.

Elévové – Pardubický přebor elévů (roč.nar. 2009–2010):
V této krajové soutěži elévů (mohou hrát a často hrají i děvčata)

se naši elévové utkají z dalšími 7 týmy z Pardubic, Vysokého Mýta, Holic
a Orlicka-Třebovska. Opět se bude hrát systémem 3+1 a bez evidence
statistik, takže o atraktivitu zápasů pro zúčastněné hráče, hráčky a ro-
diče je postaráno. 

V Přelouči pak bude na podzim turnaj elévů 7.12.2019 a na jaře pak
25. 4. 2020.

Přípravka – Pardubická liga přípravek 
(roč.nar. 2011 a mladší):

Přípravku, která se během podzimu postupně tvoří z nově začína-
jících hráčů a hráček, pak budeme přihlašovat do ligy přípravek, která
je celosezónně otevřená pro nová družstva z celého kraje.

Na závěr článku pak připomínáme všem dalším mladým zájemcům
a zájemkyním o florbal, že i pro novou sezónu bude každý trénink
v městské hale za Fontánou v září náborový, a to do všech mládežnic -
kých kategorií. Znamená to, že kdokoliv si může přijít na trénink zkusit
potrénovat a zahrát, a to i bez výstroje (včetně zájemců o gólmana) –
k dispozici je k zapůjčení příslušná florbalka či výbava pro gólmana.

Tréninky budou pravidelně s tímto rozpisem:
Přípravka až mladší žáci – v úterý a čtvrtek 16:00–17:30,
Starší žáci a dorost        – v úterý a čtvrtek 17:30–19:00. 

Bližší informace pak získáte na telefonu 732 610 593, nebo na ná-
stěnkách oddílu u Orlovny, u parku u Záložny, na Náměstí 17. listopadu
či v městské sportovní hale.                 Mirek Kumstýř
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Zprávy ze SOKOLA
Cvičební rok začíná v září stejně jako ten školní. Zájemci i noví členové

jsou vítáni na prvních hodinách jednotlivých oddílů zdarma. Ti nejmladší do -
cházejí a cvičí s dospělým doprovodem, pokud je dítě samostatnější, chodí
do cvičení předškolního žactva. Cvičenci školního věku se mohou rozhod -
nout, zda budou pokračovat, nebo zkusí trampolínky nebo gymnastiku. Vol -
bu hodin dle zaměření mají i ženy. Informace lze získat i při akci Aktivní den
pro Přelouč. Čas do Vánoc uteče jako voda a 1. 12. nás čeká Mikulášská
besídka, na které se jednotlivé oddíly předvedou. Gymnastky budou jistě
pilně trénovat na závody, ti nejmenší se budou těšit na výlet do Zoo, stejně
jako ti starší, kteří jezdí se Sokolem na podzimní nebo jarní výlet. 

Jarní výlet
Termín jarního zájezdu se posunul na kraj léta a Sokolové se rozjeli na

severozápad. První zastávkou byl Panenský Týnec, kde se nachází turistic -
ky velmi vyhledávané místo, klášterní areál s nedostavěným gotickým chrá -
mem Panny Marie se zvonicí. Zde na sebe nechali působit jeho silné ma-
gické zóny, které je pozitivně naladily, a pak zamířili do královského města
Louny. Zdejší průvodkyně jim ukázala všechny památky, nejvíce je zaujal
gotický chrám sv. Mikuláše s nádhernou stropní klenbou a jedinečným vy -
řezávaným dřevěným oltářem, 18 m vysokým, jediným ve střední Evropě,
který není pozlacen. Někteří vyběhli schody na věž, aby se pokochali pohle -
dem na České středohoří, (bohužel tepelné elektrárny ho trochu kazily). Jiní
si raději už vybírali vhodnou hospůdku, kterých se nabízelo dostatek, neboť
byl čas odpočinku a oběda. Odpoledne byl na programu zámek Nový Hrad
v Jimlíně, který se ukrývá 6 km směrem na Žatec. Původně gotický hrad

prošel barokní přestavbou a byl dlouho zavřen, letos zde byla zahájena
teprve 8. návštěvnická sezóna. Nikdo z účastníků dosud na zámku nebyl,
a tak překvapení stálo za to. Návštěvu lze doporučit nejen pro krásné zá-
klopkové malované stropy z 15. stol., ale i proto, že se na zámku stále něco
děje. Všichni účastníci zde na závěr vydařeného výletu využili možnosti ob -
čerstvení.                                                     (Jana Bahníková)

ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ
RODIČE A DĚTI                     úterý           15.00–16.00    350 Kč/pololetí

                                                   středa          9.00–10.00    35 Kč/1 hodina
PŘEDŠKOLNÍ děti                  úterý           16.00–17.00    350 Kč/pololetí
ŽACTVO (1.–9. třída)           čtvrtek        17.00–18.00    350 Kč/pololetí
GYMNASTIKA                       úterý           18.00–19.30    700 Kč/pololetí

                                                   čtvrtek        18.00–19.30    
ŽENY                                        pondělí       18.00–19.00    350/pololetí

                                                   čtvrtek        19.00–20.00    
KONDIČNÍ cvičení-fitness   pondělí       19.00–20.00    50/1 hodina

                                                                                                450/10 h
KONDIČNÍ cvičení-fitbaly   středa          19.00–20.00    50/1 hodina
TRAMPOLÍNKY – děti         pondělí  16.00–17–18.00  500/pololetí

                                                   úterý           17.00–18.00    
TRAMPOLÍNKY – dospělí   úterý      18.00–19–20.00  60/1 hodina

                                                   pátek           18.00–19.00    550/10 h
BADMINTON pro veřejnost                     dle domluvy   150/kurt a 1h
STOLNÍ TENIS pro veřejnost                     dle domluvy   40/1 hodina



Křížovka

31

zá
ří

 2
0

1
9

9/19

Luštění pro děti
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

30
9/19

Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 9 – 23. srpna 2019. 
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1200. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 18. 9. 2019.

Znění prázdninové tajenky bylo: ... po svaté Anně léto neustane. V rámci losování se výherkyní stala Marie Kroužilová, které gratulujeme. 
V redakci Roštu je připravená opět malá věcná odměna. Novou tajenku zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103.

Těšíme se na vaše odpovědi a děkujeme za přízeň. 

LUŠTĚNÍ

TROCHA HISTORIE 
NIKOHO NEZABIJE

část 3
Co vedlo císaře Publia Licinia Valeria -

na v roce 257 ke krutém pronásledová-
ní křesťanů, se přesně neví. Nicméně to
byly drsné dva roky (tajenka popletených
přísloví). Hodně kněží a biskupů včetně
papeže Sixta II.bylo popraveno a další vě -
řící byli bez majetku a vyhnáni. Římský
prefekt požadoval na Vavřinci, aby mu
odevzdal církevní bohatství. Budoucí sva -
tý to odmítl a co mohl, rozdal chudým.
Če kala ho za to krutá smrt – byl před
cí sařovýma očima v úterý 10. 8. 258 za -
ži va pečen nad žhavým uhlím (tajenka
osmisměrky) na železném roštu. Na pa-
mátku této události má Přelouč ve zna-
ku černý rošt ve zlatém poli.

Co se dělo dál, dozvíte se v příštím
čísle.

2. OSMISMĚRKA
Vyškrtejte pojmenování obrázků ve všech směrech – vo-

dorovně, svisle i úhlopříčně, zprava doleva, shora dolů a opač -
ně. Zbyde vám 14 písmen. Čtěte je po řádcích a dozvíte se ta -
jenku. Písmena mohou být vyškrtnuta i víckrát.

PAČULE                                 PAMPELIŠKA

PANENKA                             PAPOUŠEK

PAPUČE                                 PARCELA

PARNÍK                                 PASIVUM

PEPŘENKA                            PLAKÁT

PLAVEC                                 PLÍCE

PRAVOPIS                             PROTOKOL

PROTOTYP                           PROPUST

PRSKAT                                 PRUSOVÉ

ŘEŠENÍ 2. DÍLU:
1. Ze Španělska; 2. Péči o chudé.

Gratulujeme Michaele Hálové, která správně vyluštila 2. díl dětského luštění a v rám -
ci losování se stala výherkyní. Právem jí náleží malý dárek, prosíme, aby se dosta -
vila do redakce Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro. Zároveň se těšíme na nové
odpovědi 3. dílu dětského luštění, které zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz.
Děkujeme a všem školákům přejeme hezký start do nového školního roku. 

1. POPLETENÁ PŘÍSLOVÍ
Vyberte správné pokračování přísloví a písmeno za ním napište podle čísel do

tabulky.



Pokračování programu na předposlední straně.Příští číslo Roštu vyjde v pátek 4. 10. 2019.


