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Zastupitelstvo města
Mimořádné pracovní zasedání Zastupitelstva města se usku-

tečnilo 4. února 2020 a projednávalo se jedno jediné téma – vý-
stavba nové budovy Městské knihovny v našem městě. 

V roce 2018 z Analýzy činnosti a prostorových podmínek naší kni-
hovny, kterou provedla Národní knihovna České republiky, vyplynulo,
že současné prostorové podmínky naší knihovny nejsou vyhovující,
plocha je mnohem menší, než doporučují standardy Ministerstva kul-
tury pro veřejné knihovny. Dále není knihovna bezbariérová, další velký
nedostatek pro činnost tohoto našeho současného zařízení. Tato sku-
tečnost má dopad na znemožnění lepšího komfortu při poskytování
služeb návštěvníků a rozšíření využití knihovny pro volnočasové akti-
vity všech generací. Město Přelouč, které je zřizovatelem knihovny již
v průběhu celého loňského roku zcela otevřeně začalo podnikat první
kroky k možné realizaci výstavby nové budovy – kulturního a spole-
čenského místa pro všechny naše občany, kteří nejenom rádi čtou,
ale celkově se rádi vzdělávají a poznávají nové věci, obory, zajímavé
lidi atd. To vše určitě pod střechu dobře fungující knihovny patří. Náplň
a velice zajímavý program by díky dobré práci celého kolektivu naší kni -
hovny byl, prostory chybí. 

Na mimořádném pracovním zasedání naši zastupitelé viděli a vy-
slechli si 4 prezentace návrhů od 4 oslovených architektů, kteří projekt
zpracovali na základě předem zadaných základních pro všechny čtyři
stejných parametrů. Aby se do dění okolo knihovny mohli zapojit
i naši občané, na webových stránkách města je k dispozici anketa, kde
si mohou přiřadit svůj hlas k budově, která jim je pro oko nejsympa-

tičtější. Která ze čtyř variant ale nakonec bude ta finální a vítězná, roz-
hodnou naši zastupitelé na řádném IX. zasedání Zastupitelstva města
Přelouče dne 3. března 2020 (již po uzávěrce tohoto Roštu). Jedno je
ale jisté, ať už zvítězí jakákoliv ze čtyř variant, to nejdůležitější je, aby se
nová budova městské knihovny postavila, zajímavé jsou určitě všechny
čtyři návrhy. Tak držme pěsti, ať vše dobře dopadne.

„A co návrhům architektů říká vedoucí Městské knihovny v Pře -
louči Ladislava Hývlová, která se pracovního zasedání zastupitelstva
společně s dalšími kolegyněmi také zúčastnila?“

„Máme pochopitelně velkou radost už ze samotného faktu, že ve-
dení města stavbu nové knihovny zvažuje. V současné době jsme doslo-
va na hranici prostorových možností a vzhledem k trvalému nárůstu
počtu čtenářů i uživatelů a potřebě knižní fond stále aktualizovat a do-
kupovat zajímavé tituly je opravdu třeba situaci řešit. Navíc se knihovna
21. století poměrně rychle mění z půjčovny knih na komunitní prostor.
Nevejdeme se do vlastního prostoru ani s Univerzitou třetího věku, ani
s akcemi pro školy nebo pro nejmenší děti, ani když chceme čtenářům
představit nějakého autora nebo zajímavé téma. Musíme se vždy do-
mluvit s nějakou jinou organizací, která má větší prostor k dispozici. Na -
štěstí nám všichni vycházejí vstříc, ale vlastní prostor by byl pro nás vý-
hodnější. A to nemluvím o všech těch schodech, které do knihovny vedou.
Mládež je vyběhne snadno, ale kdokoliv s pohybovým nebo jiným zdra-
votním omezením už má problém. Přitom by knihovna měla být bez-
bariérová. Držme si všichni palce, aby se Přelouč dočkala nové knihovny,
kterou si určitě zaslouží. Vždyť celá čtvrtina obyvatel města jsou naši
čtenáři nebo uživatelé“.                        MG

b
ře

z
e

n
 2

0
2

0

3/20

Zprávy z radnice
P

ře
lo

u
č

sk
ý

 R
O

Š
T

2

Rada města
Dne 3. 2. 2020 se konala 33. schůze Rady města. Na této radě

se například schválila kvalifikační a zadávací dokumentace a znění
smlouvy o dílo pro zadání podlimitní veřejné zakázky „Splašková
kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“, smlouva
o dílo na vypracování stavební části projektové dokumentace pro
stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci budovy školní
jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči s Ing. Vítězslavem
Vomočilem, Pardubice, výzvu k podání nabídky a prokázání kvali-
fikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „ZŠ Kladenská 494,
Přelouč – výměna stropní konstrukce“, dohoda o ukončení smlouvy
o nájmu nebytového prostoru v budově č.p. 1665 v ulici Českoslo-
venské armády v Přelouči mezi Městem Přelouč a Českou republi-
kou – Generálním finančním ředitelstvím ke dni 29. 2. 2020, smlouva
o výpůjčce mezi Městem Přelouč a ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
na výpůjčku budov č. p. 1, č.p. 45 v Přelouči včetně příslušných po-
zemků. Dále se také schválilo několik věcných břemen, záměr na pro -
nájem pozemku p. č. 587/ 5 a části pozemku p. č. 66/1, oba v k. ú. Lo -
henic u Přelouče J.Š., Přelouč za účelem provozování kempu a zajištění
parkování vozidel návštěvníků mělicko-lohenických písníků na ob-
dobí 15. 5. – 15. 9. 2020, koordinační situační výkres k projektu Re-
generace sídliště „U Sokolovny“, Přelouč – 2. etapa zpracovaný spo-
lečností OPTIMA spol. s r. o. Vysoké Mýto včetně 8 úprav (podrobný
popis v celém znění usnesení), schválily se dotace z rozpočtu města
do 50tis. Kč pro Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerstera Pře-
louč, Sbor dobrovolných hasičů Mělice, FK Přelouč, Auto-Moto vete-
rány spolek Přelouč, Laxus z. ú. Nymburk a Péči o dušení zdraví, z. s.
Pardubice a k ním příslušné veřejnoprávní smlouvy. Dále se také pro-
jednaly jednotlivé body ze zápisů Komise pro rozvoj města Přelouče
ze dne 2. 1. 2020, OV Lohenice ze dne 26. 1. 2020, OV Mělice ze dne
18. 1. 2020, KMS Tupesy ze dne 27. 1. 2020, Sportovní komise města
Přelouče ze dne 13. 1. 2020. V rámci této rady se také projednalo
a zastupitelstvu města se doporučilo schválit v rámci rozpočtové opa-
tření č. 1 rozpočtu města pro rok 2020 částku ve výši 300 000 Kč jako
účelovou dotaci do investičního fondu ZUŠ na pořízení koncertního
klavíru a dále také finanční dar ve výši 50 000 Kč Centru denních
služeb Další cesta z. s., Choltice na pořízení vybavení a provozní ná-
klady CDS. Zastupitelstvu se také doporučilo vzít na vědomí rezig-
naci D. Č. Přelouč na funkci přísedící u Okresního soudu Pardubice.
Schválila se výplata odměn členům komisí za ro 2019 a projednala
se také žádost státního okresního archivu Pardubice o předání his-
torických kronik místních části města – OV Klenovka, OV Mělice,
KMS Tupesy a KMS Štěpánov a uložilo se jednotlivým předsedům
výborů a komisí předat Státnímu archivu Pardubice požadované
obecní kroniky. V rámci veřejné zakázky „Parkoviště v ulici B. Něm-
cové, Přelouč“ rada rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku
podal dodavatel D & D PROFI, s. r. o. Dašice a schválila smlouvu o dílo
s touto společností za nabídkovou cenu 1 306 276,00 Kč bez DPH. 

Na další v pořadí 34. schůzi Rady města ze dne 17. 2. 2020 se
mimo jiné projednala výroční zpráva o činnosti v oblasti poskyto-
vání informací dle zák. č. 106/1999 Sb., výsledky inventarizačních prací
k 31. 12. 2019, odsouhlasil se převod členského podílu v BD Přelouč,
J. Dítěte 1563. Schválilo se na příklad rozpočtové opatření č. 1 roz-
počtu města na rok 2020, zřízení věcného břemene, výpůjčka bu-
dovy požární zbrojnice v Lohenicích SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Lohenice, dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor me-
zi Městem Přelouč a BD Veverkova Přelouč na pronájem jedné míst-
nosti v č.p. 27 na Masarykově náměstí ke dni 29. 2. 2020, výzvu k po -
dání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné

zakázce „Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“, pro-
nájem bezbariérového bytu v ulici Riegrova, Přelouč, dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytování služeb ze dne 25. 1. 2010, kterým se s účinností
od 1. 3. 2020 navyšuje cena hotového jídla pro klienty a zaměstnance
pečovatelské služby, žádost o spoluúčast při řešení problematiky
zhoršování kvality vody v rekreační oblasti pískových jezer v lokalitě
Mělice a Lohenice. Zastupitelstvu města se například doporučilo
vzít na vědomí přehled trestné činnosti spáchané za území Přelouče
v období let 2017–2019, schválit žádosti o dotace z rozpočtu města
nad 50 000 Kč na rok 2020 pro Charitu Přelouč, TJ Sokol Přelouč,
FK Přelouč, Rugby Club Přelouč, HC Jestřábi Přelouč, Orel jednotu
Přelouč, Basketbalový klub Přelouč, FK Přelouč – pro dofinancování
62. ročníku Celostátního žákovského turnaje a pro Domov u fontány,
dále také odkup pozemků. Rada také připravila předložení zastupi-
telstvu města prodej použitých betonových panelů projektové ře-
šení revitalizace městského parku v Přelouči. Na vědomí se na této
radě vzal návrh dopravního značení v ulicích Gagarinova a Kosmo-
nautů v Přelouči při obousměrném provozu, zápisy ze schůzí KMS
Štěpánov ze dne 29. 1. 2020, OV Klenovka ze ne 24. 1. 2020, stav ne-
uhrazených pohledávek k 31. 12. 2019, výzvu a parametry technických
podmínek k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
pořízení universálního kloubového nářadí s nástavbou samosběrné-
ho zametače pro potřeby Technických služeb města Přelouče.

Všechna usnesení z obou rad naleznete na stránkách města. 
MG

3/20

č. 1 – návrh Ing. arch. Martina Hájka

č. 4 – návrh Ing. arch. Soni Formanové

č. 2 – návrh Ing. arch. Milana Košaře

č. 3 – návrh Ing. arch. Pavla Maléře, CSc. 
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Farmářské trhy 
v Přelouči!!!
Srdečně Vás zveme na již 9. ročník –
začínáme 4. 3. 2020!!!
Dobrý den, vážení spoluobčané rádi bychom Vás informovali že
od 4. 3. 2020 začínají Vaše oblíbené Farmářské trhy již 9 ročník!!!
Stejně jako vloni budou Farmářské trhy každou středu od 7 hodin
do 13 hodin. Od března až do prosince.
Vše dle počasí a vyprodaní zásob. 
Množství stánků a prodávaného sortimentu se bude postupně
dle počasí a ročního období měnit.
Přijměte tedy naše pozvání na Farmářské trhy tak abychom tuto
naši 9.letou tradici i nadále mohli rozvíjet a udržet.
Zakoupením našich výrobků nejen podpoříte své zdraví ale i region,
ve kterém žijete… 
Děkujeme za pozornost a těšíme se na Vás.

Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu, 

zpětný odběr elektrozařízení
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje
pro místní části města Přelouče svoz komunálního velko -
objemo vého a nebezpečného odpadu a svoz elektrozaříze -
ní pochá zejícího z domácností v rámci zpětného odběru.  
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum,
koberce apod. (PNEUMATIKY NE!) 
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly
od barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky apod.
Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: led-
nice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehlič -
ky apod.
Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího har -
monogramu (uvedené časy jsou orientační, a to v závis los -
ti na množství nakládaného odpadu; v případě zdržení, pro -
sím, vyčkejte příjezdu svozového auta): 

Termín svozu: sobota 21. března 2020

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

Svoz větví
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služ -
by města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stro-
mů a keřů. Svoz se uskuteční pro:

– město Přelouč

v pondělí 30. března 2020
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, 

a to nejdříve víkend před svozem. 

– místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota,
Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) 

v pondělí 6. dubna 2020
Větve je nutné na tento termín připravit před dům,

a to nejdříve víkend před svozem.

Samotný svoz větví bude probíhat od pondělí do pátku v zá -
 vislosti na jejich množství; větve však musí být před domem
již v pondělí, neboť není možné vracet se vícekrát na jedno
místo. V případě větví umístěných později bude technický -
mi službami účtován poplatek za odvoz nebo si majitel vět -
ví bude muset odvoz zajistit sám. Děkujeme za pochopení. 

Svoz bioodpadu 
v hnědých plastových nádobách
Oznamujeme občanům, že 

od středy 1. dubna 2020
bude svoz bioodpadu pomocí hnědých popelnic pokračo -
vat v týdenním režimu a bude probíhat stejně jako v před -
chozích letech v závislosti na dané lokalitě. Dále upozor -
ňujeme občany, že pro sběr bioodpadu pomocí hnědých
plastových nádob můžou být k rodinnému domu na č.p.
zapůjčeny max. 2 ks nádob; nádoby musí být označeny
nálepkou s označením bioodpad. Na víko nádoby lze před
svozem umístit v uzavřené plastové lahvi použitý jedlý olej
a tuk. Celoročně je možné bioodpad ukládat ve sběrném
dvoře v ulici Pardubické:

                        Pondělí                     13 –17 hod.
                        Středa                       10 –15 hod.
                        Pátek                         13 –17 hod.
                        Sobota                        8 –12 hod.

Jako každý rok přinášíme přehled dru-
hů a množství vámi sebraných využitelných
složek domovního odpadu ať již formou
sběrných nádob, prostřednictvím sběrných
surovin nebo formou sběru žáků v základ-

ních školách a zároveň celkový přehled pro -
dukce domovního odpadu. 

V následující tabulce je uveden přehled
množství vyprodukovaného domovního
odpadu v období 2015–2019, ať již for-

mou sběrných nádob, prostřednictvím
sběr ných surovin nebo formou sběru žáků
v zá kladních školách; domovní odpad za-
hrnuje tyto složky komunálních odpadů:
využitelný, nebezpečný, objemný, směsný:  

Produkce domovního odpadu v roce 2019

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

A v přepočtu v kg na 1 občana:

Další tabulka představuje výši finanční odměny, kterou město obdrželo za sběr papíru, plastu, kompozitních obalů, skla, železa,
textilu a za zpětný odběr elektrozařízení:
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Z výše uvedených přehledů je zřejmé,
že oproti roku 2018 došlo v roce 2019
k mír nému poklesu celkového množství
domovního odpadu, zároveň k mírnému
zvýšení u produkce využitelného odpa-
du. Produkce směsného odpadu začíná
mít klesající tendenci; v roce 2019 v pře-
počtu na 1 obyvatele představuje produk-
ce směsného odpadu 173 kg na obyvatele;
v roce 2018 to bylo 184 kg, v roce 2017 to
bylo 194 kg. Ačkoliv se toto množství po-
hybuje pod celorepublikovým průmě-
rem a klesající tendence je jistě uspokoji -
vá, je třeba toto množství radikálně snížit
(v sou sedním Rakousku či Německu se
toto množ ství pohybuje pod 100 kg na
občana – zdroj internet). 

V období od dubna do listopadu pro-
bíhal svoz biologicky rozložitelného odpa -
du pomocí plastových nádob; takto bylo
sebráno 710 t bioodpadu. Stejně tak pro-
bíhal svoz bioodpadu rostlinného původu
za zahrádkářských kolonií a chatové oblas-
ti Březiňák. Sběr bioodpadu byl uskuteč-
ňován prostřednictvím velkoobjemového
kontejneru přistavovaného po týdnu na
určená stanoviště. Do tohoto kontejneru
zahrádkáři a chataři odevzdali 36 t bio-
odpadu. Pokračoval svoz plastu a nápojo-
vých kartonů od rodinných domů s fre-
kvencí svozu 1 x za měsíc pomocí žlutých
popelnic; proti roku 2018 došlo k mírné-
mu poklesu množství. Probíhal svoz po-
užitého textilu prostřednictvím bílých

kon tejnerů; sebráno a k dalšímu využití
tak bylo předáno téměř 48 t použitého
textilu. Rovněž probíhal svoz drobného
použitého elektrozařízení prostřednic-
tvím červených stacionárních kontejnerů
a svoz jedlého oleje a tuku prostřednic-
tvím černých nádob. Dále byly doplněny
nádoby na některých stávajících stano-
vištích. V rámci zpětného odběru bylo ob-
čany předáno 466 ks použitých velkých
elektrozařízení, 455 televizorů a monito-
rů, 55 mikrovlnných trub. Od kolektivních
systémů v rámci tříděného odpadu a zpět -
ného odběru použitých elektrozařízení,
za sběr textilu a za prodej skla byla městu
vyplacena odměna ve výši 1 502 550,5 Kč. 

Následující informace se stále opakují,
ale z hlediska přístupu k problému naklá-
dání s odpady je neustálé opakování na
místě. Snahou občanů by mělo být dů-
sledně vytřídit a předat k dalšímu využití
co největší množství využitelného odpa-
du. Jedině tak bude snižováno množství
odpadů ukládaných na skládku bez další -
ho využití, neboť od částky za sběr a svoz
směs ného odpadu se odvíjí i maximální
výše sazby místního poplatku za odpad
a podle nově připravovaného zákona o od -
 padech se bude odvíjet i cena za uložení
odpadu na skládce. V návrhu zákona se
předpokládá s nárůstem skládkového po -
platku (v roce 2030 až 1 850 Kč/t; v sou-
časné době je 500 Kč/t), přičemž obce
budou moci získat nižší sazbu tohoto po-

platku, a to v závislosti na podílu vytřídě-
ných využitelných složek komunálního
odpadu vůči celkovému množství vypro-
dukovaného komunálnímu odpadu. Pro-
to je třeba neustále snižovat množství od -
padu uloženého na skládce a zvyšovat
množství vytříděných složek. 

Do popelnice nebo kontejneru na směs -
ný odpad patří pouze odpad po důklad-
ném vytřídění všech nebezpečných složek
(např. plechovky od barev, zbytky barev,
oleje, ředidla, léčiva), všech využitelných
složek (papír, plast, sklo, tetrapak, bio, ko-
vy, textil, obuv, jedlý olej a tuk) a všeho po-
užitého elektrozařízení (např. fény, varné
konvice, toustovače, radiopřijímače, zářiv-
ky). Město Přelouč v tomto směru neustá-
le zlepšuje podmínky pro to, aby občané
mohli třídit s co nejmenším úsilím. Město
bude dále podle potřeby zvyšovat husto-
tu sběrné sítě zřizováním nových stano-
višť; v tomto směru přivítáme podněty
občanů na konkrétní lokality vhodné pro
nová stanoviště nádob na tříděný odpad. 

Město Přelouč touto cestou jako každý
rok děkuje všem občanům, kteří svým pří -
stupem k problematice odpadů mají zá-
sluhu na výše uvedených údajích, dále dě -
kuje svozové společnosti za spolupráci,
technickým službám za úklid stanovišť,
základním školám a sběrným surovinám
za nezištnou pomoc při poskytování pod -
kladů spojených s vykazováním sebraného
množství odpadu. 
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Nevíte, kam s ní? 
Pomůže Vám mobilní aplikace
V průměrné české domácnosti je nyní 16 kusů světelných zdro-

jů. Jsou mezi nimi jak klasické a halogenové žárovky, tak i úsporné
zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi, když doslouží? Wol-
framové žárovky je možné vyhodit do běžného odpadu. Úsporné
zářivky a LEDky je však potřeba odevzdat k recyklaci. Díky re-
cyklaci se totiž využije více než 90 % materiálů, ze kterých jsou
vyrobené. Zářivky navíc obsahují malé množství jedovaté rtuti,
kterou je třeba ekologicky zneškodnit. 

Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy
přemýšlíte, kde je ve vašem okolí nejbližší sběrné místo, využijte
užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti EKOLAMP. 

Aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod s elek-
trem, supermarket, obecní úřad, nebo další místa ve vašem okolí,
kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si můžete zdarma
stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systé -
mem Android nebo iOS. Kromě mapy sběrných míst aplikace na -
víc obsahuje přehledný popis jednotlivých druhů světelných
zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. 

QR kód iOS                       QR kód Android

V našem městě můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat
ve sběrném dvoře v ulici Pardubické 1630 (otevírací doba: pon-
dělí 13–17, středa 10–15, pátek 13–17, sobota 8–12) nebo za-
nést do malé sběrné nádoby, která je umístěna v budově měst-
ského úřadu ve čtvrtém patře před kanceláří odboru životního
prostředí.

V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný
od běr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naše město
za jišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice fun -
guje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí pře-
pravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou re cyk -
laci. Díky tomu ušetří město Přelouč i finanční prostředky, které
bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji a jinými elektrozařeními dočtete na www.ekolamp.cz.

Jubilanti leden
Maria Hostovská                               92 let
Eliška Špásová                                   90 let
Milada Salfická                                  87 let
Miroslav Burket                                86 let
Miloslava Štědrová                           85 let
Marie Morávková                             80 let
Jan Kutílek                                          75 let
Alena Veselá                                      75 let

Diamantová svatba 
Jiřina a Miroslav Zářeckých               2. 1.

Stříbrná svatba 
Jindřiška a Pavel Lehkoživovi           21. 1.

Jubilanti únor
Jiřina Roubíčková                              93 let
Josef Pirožek                                      93 let
Miloslav Holan                                  92 let
Miloslava Šlechtová                         92 let
Jiřina Křemenáková                          89 let
Jaroslava Studená                             89 let
Antónia Dvořáková                         88 let
Zdenka Doležalová                          86 let
Vladislav Koudelka                           86 let
Vladimír Hykš                                   85 let
Marie Filipová                                   85 let
Milada Fuxová                                  80 let
Jiří Čejka                                             80 let
Bohuslav Šmejda                              80 let
Jaroslav Kouba                                  80 let
Marie Černá                                       80 let
Bohumila Divišová                           75 let

PŘ ELOUČÁCI

Dne 20. března 2020 
vzpomeneme smutného výročí, 

kdy nás před 16 lety 
opustila naše milovaná 

manželka, maminka a babička, 
paní Miluška VLACHOVÁ

z Přelouče.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Manžel a rodina Bydžovských

Kdo žije v našich srdcích, ten neumírá. 

Dne 9. března 2020 uplyne 15 let 
od úmrtí manžela, tatínka, dědy, 
pana Jaroslava JINDŘIŠKA. 

Vzpomínají Božena, 
Pavla a Michal s rodinami. 

Dne 18. března 2020
by se dožila 100 let

paní Josefa SKALOVÁ.

Stále vzpomíná 
dcera Hana a vnuk Petr.

Dne 10. března 2020 
uplynou dva roky od úmrtí 

Iva ŠTĚPÁNKA. 

Vzpomeňte s námi 
na jeho vzácnou povahu

a jeho milé obrázky. 

Manželka Ivana, 
syn Martin s rodinou
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Nové občánky jsme přivítali v zasedací místnosti Městské úřadu 25. února 2020.

Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a gratulujeme.

Richard Popelár Matěj DvořákMatyáš Kóša

Barbora Pšeničková Ema GrecmanováJáchym Kolařík

POZVÁNKA
Zveme všechny příznivce poslechových večerů, 

které již tradičně pořádáme ve Vinotéce a galerii U Kotýnků.
I tento pořad pro nás připravil pan

Jiří Černý
Středa 25. března 2020 
začátek v 19.00 hod.

KAREL GOTT
v letech 1963 až 1969
Pro zcela nové zájemce o tento pořad uvádíme, že se jedná o po-
slechový večer, kde písničky Karla Gotta reprodukované z CD, do-
plňuje pan Jiří Černý svým zasvěceným a pamětnickým komentá-
řem, ve kterém nechybí vzácné informace ani vzpomínky a humor.

Předprodej vstupenek začne U Kotýnků, v úterý 10. března 2020.

Koncert k výročí 70 let od založení ZUŠ Přelouč
KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

Michal Chmelař – trubka, Lucie Benešová – housle
Marie Novotná – zpěv, pěvecké sbory ZUŠ Přelouč

Václav Blahunek – dirigent

11. března 2020 v 19.00 hod.
KINO PŘELOUČ                                       Vstupné 200/180 Kč
Předprodej, rezervace: KICMP www.kicmp.cz

Komentovaná prohlídka
VODNÍ ELEKTRÁNY V PŘELOUČI
28. března 2020 v 10, 13, 14 a 15 hodin

Účast nutno nahlásit předem na tel.: 731 697 085
nebo na e-mail: muzeum@kicmp.cz

Koncert ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR
7. dubna 2020 v 19.00 hod.

Občanská záložna Přelouč                                                                       Vstupné 300 Kč
Předprodej, rezervace: KICMP                                                                   www.kicmp.cz

Divadelní představení
VÁLKA ROSEOVÝCH

Účinkuje Malé divadlo Kolín

19. března 2020 v 19.00 hod.
KINO PŘELOUČ                                               Vstupné 100 Kč
Předprodej, rezervace: KICMP www.kicmp.cz

Přednáška JINÉ SVĚTY
BOŽA DVOŘÁK A JOSEF GOČÁR

dva architekti a rodáci z Přeloučska
Přednáší: doc. Pavel Panoch, Ph.D.

31. března 2020 v 18.00 hod.
Přednáškový sál KICMP, Masarykovo náměstí, Přelouč

Vstupné 40 Kč

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

Od 2. 3. 2020 je možno vyzvedávat
přihlášky do Tanečních kurzů 2020

v kanceláři Infocentra
na Masarykově náměstí v Přelouči.
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Okresní kola olympiád
v anglickém jazyce

Několik našich studentů se ve dnech 17. 2.
a 18. 2. 2020 účastnilo okresních kol olympiád
v anglickém jazyce. V nejnižší kategorii se na třetím
místě umístila Adéla Hájková ze sekundy a v kate -
gorii starší vyhrála a do krajského kola postupu-
je Andrea Gajdůšková z kvarty, které velice gratu -
lujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole.

Středoškoláci Natália Prokopová, Anna Bala -
do vá a Jan Rychetský ve velké konkurenci také
za bojovali. Jan Rychetský ze sexty obsadil nád-
herné páté místo, přičemž mu k medaili chybělo
jen pár bodů.

Velice všem blahopřejeme za předvedené vý-
kony.

Školní kolo 
biologické olympiády

Vždy v úterý, 3. a 18. 2. 2020, se konala na Gym-
náziu a střední odborné škole Přelouč školní kola
ji 54. ročníku biologické olympiády, kterých se
naše škola již tradičně účastní. Biologická olym-
piáda se skládá ze tří částí – praktické, tj. žáci pra-
cují s konkrétními přírodninami a na základě po-
zorování či pokusů vyvozují závěry, teoretické,
tj. z testu teoretických vědomostí a z poznávání
organismů (rostlin, živočichů a hub). Všechny
části jsou časově omezeny. Žáci soutěží ve 4 ka-
tegoriích dle věku. Každý ročník olympiády je te -
maticky zaměřen a ani letos tomu nebylo jinak.
Letošní ročník byl ve znamení témat „Těžký život
ve vodě“ pro ročníky nižšího gymnázia a „Ne přá -
tel se nelekejte, na množství nehleďte!“ pro vyš -
ší gymnázium. Zájemci o účast se mohou při-
pravovat pomocí studijních textů a konzultací
s učiteli. Vždy první (a dle počtu účastníků i dru -
zí) z každé kategorie postupují do okresního, re-
spektive (pro vyšší gymnázium) krajského kola. 

Děkujeme a gratulujeme všem i za dosažené
výsledky, a držíme palce postupujícím. 

Výsledky školního kola biologické olympiády:

Kategorie D (prima, sekunda)

Termín okresního kola: 21. 4. 2020

Kategorie C (tercie, kvarta)

Termín okresního kola: 8. 4. 2020

Kategorie B (kvinta, sexta)

Termín krajského kola: 3. 4. 2020

Kategorie A (septima, oktáva)

Termín krajského kola: 27. 3. 2020

Do Německa na zkušenou
ENGLISCH IST EIN MUSS, 
DEUTSCH IST EIN PLUS!

Těmito slovy byla zahájena prezentace Do
Německa na zkušenou, která se uskutečnila na
naší škole v úterý 18. února. Byla určena studen-
tům septimy a oktávy. Dozvěděli se řadu infor-
mací o možnostech studia, dobrovolnické činnos-
ti, stáží, workcampů nebo brigád a práce zejména
v Německu, ale i v jiných zemích světa, které mo-
hou využít v průběhu středoškolského i vysoko-
školského studia. 

Během prezentace se žáci mohli dotazovat
koordinátora projektu Dominika Sedlaříka, stu-
denta VŠE v Praze, na jeho osobní zkušenosti se
zahraničními pobyty a studiem v Německu. Do-
stali od něho praktické informace, tipy, kontakty
a webové odkazy. Pro studenty byla tato prezen-
tace přínosná, hodnotili ji velmi pozitivně.

Maturitní ples RM4
V sobotu 25. ledna 2020 se konal v Občanské

záložně Přelouč Maturitní ples třídy RM4 Gym-
názia a Střední odborné školy Přelouč. Program
byl zahájen v 19 hodin moderátorem Lukášem
Merclem a ředitelem školy Ing. Miroslavem Pav-
latou. Poté následovalo povedené předtančení
maturantů. V rámci zábavného programu dále
následovala barmanská show Petra Hurty a tan-
čení vystoupení latinsko-amerických tanců. Po
21. hodině proběhlo šerpování maturantů. K tan -
ci a poslechu hrála skupina Skelet. Maturanti si
připravili rovněž velmi bohatou tombolu. Mezi

hlavní ceny patřil tandemový seskok z letadla,
konzole Xbox One či let balónem. O půlnoci pro-
běhlo tradiční zašlapání šerp a tím byl oficiální
program ukončen. Všichni návštěvníci a matu-
ranti si celý ples velmi užili a zhodnotili jej jako
povedenou akci. Teď už zbývá jen popřát štěstí
u maturity.

Video k plesu: https://youtu.be/Geia5bC8HNw 

Projekt Šablony II
Naše škola se zapojila do projektu GYMNÁ-

ZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
ŠABLONY II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/00153 08,
který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem
projektu je zvýšení a zlepšení kvality výuky na
Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč. Kon-
krétně se jedná o šablony: Školní asistent, Koor -
di nátor spolupráce školy a zaměstnavatele, Škol -
ní kariérový poradce, Vzdělávání pedagogických
pracovníků SŠ, Sdílení zkušeností pedagogů
z růz ných škol/školských zařízení prostřednic-
tvím vzá jemných návštěv, Tandemová výuka
v SŠ, Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ,
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ), Klub
pro žáky SŠ, Doučování žáků SŠ ohrožených škol-
ním neúspěchem, Projektový den ve škole a Pro -
jektový den mimo školu. Pro domov mládeže je
počítáno s tě mito šablonami: Školní kariérový
poradce a Klub pro žáky DM. Celková výše pod-
pory je 1 725 971,00 Kč.
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S BATERKOU
DO KNIHOVNY 2020

K nám do knihovny se většinou chodí za bílé -
ho dne, případně večer dbáme o řádné osvětlení
půjčoven, aby čtenáři mohli v klidu vybírat své
knihy a číst si v nich. Jedno za rok však čtenáři při -
cházejí do knihovny právě proto, že je v ní úplná
tma. Může Vám to připadat zvláštní, ale je to tak.

Knihovna se večer 21. února proměnila na
místo plné záhad, tajuplných zákoutí, ukrytých
hádanek a soutěžních otázek. Dobrý pozorovatel
vystopoval dokonce i skrytá bonusová překva-
pení. Letošní téma skřítků a pokladů bylo pro
bloudění mezi knihami jako stvořené. 

Pokud se někdo chce této večerní každoroční
akční soutěže zúčastnit, nemusí být ani čtenářem
knihovny a rozhodující není ani věk. Stačí pořád-
ná baterka a chuť vyzkoušet sám sebe v luštění
a hádání.

Byly připraveny tři trasy. Pro nejmenší, pro ško -
láky a pro dospěláky . Celkem se během tří hodin
zúčastnilo 120 baterkových badatelů a když k nim
připočtete nějaký ten nesoutěžící doprovod, jistě
uznáte, že k naší velké radosti bylo zájemců až až.

Děkujeme všem, kteří si k nám přišli zaluštit,
nebo jen pozorovat noční život skřítků a trpaslí-
ků, kteří v knihovně bydlí. Máme radost, že přišly
nejen děti, ale do soutěží se pustili i dospělí. A dou -
fáme, že za rok se v temné knihovně opět sejdeme.

L. Hývlová

PRASÁTKO NA ÚTĚKU
Únorové setkání našeho projektu S knížkou

do života jsme věnovali knize Prasátko na útěku
od autora Arnolda Lobela. Společně s našimi nej -
menšími čtenáři a jejich rodiči jsme si nejen po-
stupně přehráli celý příběh, ale ještě jsme dali
dětem možnost si některé části děje prožít a vy-

zkoušet. Velký úklid, třídění odpadu, sledování
hasičů při práci. To všechno prasátko na své ces-
tě muselo zvládnout. A my s ním. Nakonec jsme
spo lečně a hlavním hrdinou knihy přišli na to,
že doma v blátivé kaluži je mu stejně nejlépe. Dě-
ti mohly jít spokojeně domů a odnášely si z kni-
hovny nejen hezký zážitek ale také své oblíbené
knihy ke čtení.                                            L. H.

VYSVĚDČENÍ 
ZA ZIMNÍ SEMESTR VU3V

Naše snažení a studium čas od času proklá-
dáme také něčím příjemnějším. Vždyť kdo do-
káže celý semestr pilně studovat, jistě si zaslouží
odměnu. Vysvědčení je vždy důvod k oslavě a gra -
tulaci. Proto jsme se společně sešli 31.1. ve vino-
téce U Kotýnků. 

Nejen, že jsme si tam pochutnali na dobré ká-
vě, čaji či vínu. Navíc nám lektorka tréninku pa-
měti Stanislava Benešová věnovala ukázkovou
hodinu, určenou všem, které trápí zapomínání
a jsou odhodláni tento problém řešit. Není to
jistě boj snadný a je k němu potřeba mnoho sil
a soustředění, ale výsledky, tedy lepší paměť, na
sebe jistě nenechají dlouho čekat.

V současné době již běží studium letního se-
mestru, ve kterém se věnujeme osobnosti Leonar-
da da Vinci a koncem února jsme také zahájili kurs

trénování paměti. Držte nám palce, ať vše zvlád-
neme. A pokud máte chuť se přidat, zajděte pro
informace do knihovny.                           L. H.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V PŘELOUČI 

NABÍZÍ NOVÉ TITULY
A ZVE K NÁVŠTĚVĚ

NAUČNÁ LITERATURA
Filosofie
MACHOVEC, Milan 
František Palacký a česká filosofie. 
Praha: Akropolis, 2019.
Psychologie
PETERSON, Jordan B. 
12 pravidel pro život: protilátka proti chaosu.
Praha: Argo, 2019.
Zoologie
BOGUSCH, Petr
Domečky pro včely a užitečný hmyz. 
Praha: Grada, 2019.

KRÁSNÁ LITERATURA
LUKÁŠKOVÁ, Markéta 
InTyMně. Praha: Motto, 2019.
MUSILOVÁ, Anna
Černooká. Praha: Euromedia, 2018.
SVĚRÁK, Jan 
Bohemia. Praha: Ikar, 2019.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KONDO, Marie 
Kiki a Jax: příběh o zázračné síle přátelství. 
Praha: Euromedia Group, 2019.
VRÁTNÁ MILITKÁ, Karin 
Čapek & Čapek: hravě světem velkých umělců Jo -
sefa a Karla. Praha: Verzone, 2018. 
Pro děti od 8 let i dospěláky.

J. K. 
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Lyžařský výcvik
Žáci 7. ročníku se poslední týden v lednu za-

bydleli na chatě Slovance v Jizerských horách. Za -
pomněli na školu i na rodiče a užívali si dobrého
jídla, příjemného prostředí a sněhu. Přálo jim i po -
časí, a tak každý den pilně trénovali obloučky na
sjezdovkách Severáku. Pro většinu dětí byla ne-
obyčejným zážitkem i procházka zasněženou kra -
jinou s krásnými výhledy, hlavně na Ještěd. A na
co se prý nikdy nezapomene? Přece na večerní
programy a diskotéky… 

O nejkrásnější 
valentýnské srdíčko

Soutěž je stále velmi oblíbená hlavně mezi
žáky 1. stupně a pro porotu není lehké vybrat ty
nejlepší práce:

1. třída                                                   
1.   Stela Babková 
2.   Barbora Kubínová a Vanesa Kovaříková
3.   Vanessa Tamchynová, Leontýna Krištůfková,

Barbora Stárková
2. a 3. třída              

1.   Tadeáš Nebřenský
2.   Nicholas Máša 
     a Josef Matoušek
3.   Tomáš Mergl

4. třída    
1.   Veronika Babková a Denisa Slavíková
2.   Veronika Dvořáková a Veronika Burešová
3.   Anna Kryštůfková

5. a 7. třída                 
1.   Viktorie Kubátová
2.   Vanessa Vaňková 
     a Kristýna Rokosová
3.   Aneta Vaníčková

Skupinová práce       
1.   třída 5. B
2.   ŠD Šikulové 

Zvláštní ocenění poroty
F. Néméth a D. Chlád, V. Hájková a V. Dvořáková

Za největší srdce 
Nela Sobotková

Za nejvoňavější srdce 
Zuzana Vrágová

Za originalitu 
G. Domniku, K. Komůrková, A. Čapková 
a V. Šoltová, V. Remler a L. Kozubek

Ohlédnutí 
za únorovými akcemi

•  okrskové kolo v basketbale – chlapci II. stupě
skončili druzí a postupují do Pardubic

•  nocování ve škole (2.C, 4.B, 5. A)

•  Záhada je můj živel a Horor je horor – pro-
gramy v městské knihovně (4. B a 5. A)

•  Jak se k sobě chováme. Lež má krátké nohy –
třídní projekt (2.C)

•  recitační soutěž – I. stupeň, přístupná veřej-
nosti 

•  soutěž O nejkrásnější valentýnské srdíčko

•  Abeceda peněz – beseda s pracovnicí České
spořitelny (2. roč.)

•  Historie republiky – interaktivní pořad Pardu -
bické komorní filharmonie (5.–8. roč.)

•  Planetárium Hradec Králové – exkurze 8. roč.
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Basketbal chlapci
V pondělí 3. února pořádala naše škola okr -

skové kolo v basketbalu chlapců. V konkurenci tří
přeloučských škol se našim chlapcům podařilo
2x zvítězit a postoupit do kola okresního, které
proběhne 5. března v Pardubicích. V prvním zá-
pase porazili naši žáci přeloučské gymnázium
17 : 11, ve druhém ZŠ Smetanova 22 : 18. V sou-
boji o druhé postupové místo zvítězila ZŠ Sme-
tanova nad gymnáziem 18 : 9. 

Výprava za Tutanchamonem
Třída 6. B se vydala dne 27. ledna 2020 do Ná -

rodního muzea na výstavu Tutanchamon Real -
Experience pořádanou k výročí 100 let české
egyptologie. 

Díky originálním archeologickým památkám
a nejnovějším multimediálním technologiím se
žáci ponořili do prostředí starověkého Egypta.
Vý stavou provázel ten nejpovolanější průvodce,
Howard Carter, samotný objevitel Tutanchamo-
novy hrobky. Žákům tak byla názorně přiblížena
látka, kterou probírají v hodinách dějepisu. Vidě -
li Údolí králů, Tutanchamonovu hrobku a její po -
klady. Poznali příběh tohoto slavného faraona. 

V čase zbývajícím do odjezdu si žáci prohlé dli
sochu sv. Václava na Václavském náměstí a nově
zrekonstruovaný Staroměstský orloj, na němž se
ve 12 hodin ukázali apoštolové. 

Základy první pomoci
Dne 22. 1. 2020 se ve školní družině uskuteč-

nila beseda o první pomoci. Zdravotnice sezná-
mila děti se základy první pomoci a s řadou dalších
užitečných rad. Na závěr besedy se děti s pomo -
cí paní zdravotnice seznámily s prevencí před
chřipkou.

3/20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45

ZŠ Smetanova Přelouč

Zveme Vás na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná ve středu

12. 3. 2020
od 15.00 do 17.30

v budově 1. stupně v Kladenské ulici.
Zveme všechny zájemce z řad rodičů, prarodičů, 

bývalých žáků i budoucích prvňáčků.
Zveme všechny, kteří si naši školu chtějí prohlédnout.



Akce pro děti a mládež 
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Dechový orchestr 
laureátem soutěže Concerto Bohemia

Dechový orchestr ZUŠ
Přelouč (jeho žesťo vá a bi -
 cí část), pod vede ním Mi -
cha  la Chme la ře, se stal lau -
 reá tem rozhla sové soutě že
Concerto Bo hemia 2020.
V té to soutěži, kterou po -
řá dá Český rozhlas, náš or -
chestr zvítězil již počtvr -
té. Koncem ledna natočil
v našem školním nahráva-
cím studiu svůj soutěžní re -
 pertoár. Nahrávku poté odborná porota v Českém rozhlase začátkem února
porovnávala s dalšími různými hudebními tělesy a usnesla se, že přeloučský
dechový orchestr se stal jedním z laureátů soutěže. V pátek 24. 4. 2020 vy -
stoupí na koncertě vítězů na pražském Žofíně. Ve světové premiéře zahraje
Svatovítskou fanfáru skladatele Jana Kučery. Díky vítězství v této soutěži ho
dále čeká koncert v katedrále sv. Víta na Pražském hradě a vystoupení v rámci
hudebního festivalu Pražské jaro. Gratulujeme!!! Vedení školy

Rodinné muzicírování
Základní umělecká škola Přelouč slaví v letošním školním roce 70. výro -

čí od svého založení. Učitelům, kteří zde po celá ta léta působili, se podařilo
vychovat celou řadu amatérských i profesionálních hudebníků, tanečníků, vý -
tvarníků, herců, moderátorů a dalších významných osobností. Nejde ale jen
o to, abychom vychovávali profesionály. I zasvěcený posluchač, návštěvník di -
vadla, výstavy nebo jiné události je zrovna tak cenný a o poznání a zážitek
obohacený člověk. Doufáme a věříme, že léta strávená v LŠU nebo ZUŠ jsou
pro všechny absolventy přínosná a ve vzpomínkách většinou radostná.

Za celou tu dlouhou dobu se vytvořila jedna velká rodina, a proto je
na místě uspořádat i Rodinné muzicírování. To se letos uskutečnilo trochu
slav nostněji v prostorách restaurace Na Staré Poště v Přelouči. Žáci, bývalí
absolventi a jejich rodiče svými hudeb -
ními vystoupeními vytvořili krásnou
atmosféru, která si určitě nezadá s jinou
slavnostní rodinnou událostí. Všem moc
děkujeme za jejich odhodlání i krásné
výkony a přejeme do dalších let hodně
zdraví, radosti a dobré pohody nejen při
rodinném muzicírování. Vedení školy

Kapela Buď fit zazářila na plese v Pardubicích
V loňském roce naše školní kapela Buď fit navázala spolupráci s Jazz -

ban dem Jindřicha Pavlíka z Pardubic. Společně spolu koncertovali v Itálii,
pardu bický jazzband pak vystoupil například v Přelouči při cenách dabingu.
V so botu 18. 1. jazzband pořádal v Pardubicích svůj první ples a naše ka-
pela Buď fit, vedená Miroslavem Nedbalem, byla jedním z hostů večera.
Svým hodinovým vystoupením doslova nadchla všechny návštěvníky plesu
a sklidila velkou pochvalu od pořadatelů. Děkujeme všem členům za skvělou
reprezentaci školy.

Kapela Buď fit se momentálně připravuje na soutěž základních umě-
leckých škol. Krajské kolo soutěže se bude konat 16. 4. v Lanškrouně. Ka-
pela má dále v plánu vystoupení na festivalu v Maďarsku a celou řadu akcí
v našem regionu. Michal Chmelař

Seminář pěveckého oddělení
Již tradičně se žáci pěveckých tříd měli možnost setkat s profesorkou

pardubické konzervatoře paní Jarmilou Chaloupkovou, která velmi nestran-
ně, vstřícně, s velkou profesionalitou a pochopením sleduje pokroky ve
studiu na šich svěřenců a pomáhá nám svojí radou i praktickým cvičením.
Tyto semináře tak posouvají nejen žáky, ale také nás učitele. 

Paní Chaloupková má skvělé výsledky jak ve výuce klasického zpěvu (její
žák získal stipendium v Metropolitní opeře v New Yorku, další jsou sólisty
našich operních scén), tak ve výchově interpretů populární hudby (několik
let působila na Ježkově konzervatoři v Praze a v soutěži Superstar).

Seminář nám proto poskytl cenné poznatky v obou těchto směrech. Vzá-
jemným prolínáním jsme měli možnost porovnat rozdíly i podobnosti v tech -
nice a interpretaci klasic-
kých a populárních písní.
Vždy je rozhodně dů le ži tá
energie, kterou do své  ho
po čínání vkládáme. Pře je -
me našim zpě vá kům, aby jí
měli po kaž  dé dost a při ná -
 šeli prostřednictvím hud by
radost a inspiraci všem po -
sluchačům. Jana Bednářová

A zase ta Lucie! Nikoli, výstava ☺
Od září 2019 pracovali naši žáci na tématech pololetní výstavy. Datum

vý sta vy bylo stanoveno na termín 24. až 28. února 2020. Schodiště školy
odkazovalo k tematice absolventského plesu (konal se v sobotu 29. února
v Občanské záložně v Přelouči), tedy tematice westernové parodie Limo -
ná dový Joe. V učebně výtvarného oboru byla výstava k projektu ZEĎ, na
kte rém žáci pra covali od září do prosince 2019. Někteří z žáků nachystali
kolekce k talentovým zkouškám, někteří žáci začali pracovat na vlastní ab -
 solventské práci. Žáci výtvarného oboru v učebnách v hlavní budově ZUŠ
pracují pod vedením pana učitele Jana Vojtíška a paní učitelky Kamily Če-
novské. Na pobočce ve Chvaleticích vyučuje paní učitelka Kristýna Kalvo -
dová. Každý z vyučujících přináší jiný typ energie a zkušenosti. 

Za výtvarný obor Jan Vojtíšek, vyučující ZUŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
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Myklíč, z.s.
Je nám velkým potěšením představit vám no -

vý projekt, na kterém jsme usilovně pracovali ně -
kolik měsíců. Jde o neziskovou organizaci – spo-
lek Myklíč, z.s. Hlavním posláním a cílem tohoto
spolku je především rozvoj a realizace nových,
„sociálně“ zaměřených aktivit a projektů zejmé-
na MEZIGENERAČNÍHO charakteru.

Chceme našim dětem a mladším generacím
ještě více ukázat, že stáří není TABU, že k našim
životům patří a mělo by být vnímáno s úctou a re -
spektem. Dále také to, že i senioři mohou být
vel mi aktivní a mohou nám, mladším generacím,
předat mnoho profesních i životních zkušeností
a naopak...

Samozřejmě budeme nadále pokračovat
a rozvíjet i aktivity PRO-RODINNÉ. Díky Myklíči
budeme moci pro vás a vaše děti připravovat ješ -
tě více akcí, kroužků, přednášek, seminářů a dal-
ších zajímavých aktivit.

Naše velké díky patří Klubu aktivních senio rů
(KLAS) a Domovu u fontány (DUF). Máme vel kou

radost z toho, že jsme našli vzájemné propojení
a že se začíná krásně rozvíjet naše spolupráce.
Během měsíce ledna proběhlo moc příjemné
setkání dětí, které navštěvují naše kroužky s paní
a panem Kubátovými (KLAS). V prosinci mamin -
ky a naši nejmenší navštívili klienty DUF a společ -

ně tvořili a zdobili vánoční stromek. Již teď se moc
těšíme na akce další. ☺

Rovněž velmi děkujeme všem, kteří se na na-
šem projektu spolupodílejí a také paní starostce
a vedení města za vyslovenou podporu naší čin-
nosti. 

KLUB AKTIVNÍ SENIOR (KLAS)

Zprávy z Klasu
V únorovém programu jsme absolvovali tři akce. První setkání

proběhlo na základě vzájemné spolupráce v prostorách Mykaba. Naši čle-
nové měli možnost poznat prostředí našich partnerů. V jejich tvořivé dílně
jsme využili staré nástěnné kalendáře k vytvoření dárkových krabiček a taš -
tiček. Jedna z našich členek nás současně naučila zabalit velmi efektně dá-
rek. Propůjčení prostor Mykaba bylo protislužbou za pomoc našich členů při
tvořivých dílnách 4 skupin předškoláků nebo mladších školáků. Naše účast
spočívala v předčítání z knížek, které tematicky doplnily pohybové, výtvar -
né i hudební aktivity dětí. Zároveň jsme byli mile překvapeni vynikajícím ve -
dením všech 4 skupin. 

11. 2. proběhlo v Domově u Fontány odvetné utkání ve stolním Člově -
če, nezlob se! Tentokrát obsadila naše členka II. místo. Bylo to již 4 setkání
Klasu s klienty a pracovníky Domova u Fontány.

Poslední únorová akce se konala 18.2. v promítacím sále IC. Díky ocho-
tě pana Pešty jsme si zde mohli promítnout obrázky z návštěvy Španělska,
konkrétně Madridu, Toleda a oblasti La Mancha, známé z románu Miguela
de Cervantese. Členové mohli prostřednictvím promítaných obrázků a vy -

právění našich členů poznat památky, historii i přírodu oblasti Kastilie a hlav -
ního města Španělska. Podobné akce jsou mezi členy oblíbené, o čemž svědčí
účast 32 účastníků.                                    Kubátovi
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Trh práce 
na Přeloučsku

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

Statistika nezaměstnanosti – Pardubický kraj
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích

s rozšířenou působností Pardubického kraje – stav k 31. 1. 2020
Žamberk 1,4 %, Ústí nad Orlicí 1,5 %, Litomyšl 1,6 %, Holice 1,9 %,
Pardubice 2,0 %, Vysoké Mýto 2,1 %, Polička 2,2 %, Lanškroun 2,4 %,
Česká Třebová 2,5 %, Chrudim 2,8 %, Hlinsko 2,8 %, Přelouč 2,9 %,
Králíky 2,9 %, Svitavy 2,9 %, Moravská Třebová 4,8 %. 

K 31. 1. 2020 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka
v Pardubicích celkem 8622 uchazečů o zaměstnání (UoZ). Jejich
počet byl o 692 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání
se stejným obdobím minulého roku je nižší o 277 osob. Z tohoto
počtu bylo 8019 dosažitelných UoZ ve věku 15–64 let. V průběhu
měsíce bylo nově zaevidováno 2 444 osob. Ve srovnání s minulým
měsícem to bylo více o 215 osob a v porovnání se stejným obdo-
bím předchozího roku méně o 258 osob. Z evidence během měsíce
odešlo celkem 1 752 UoZ (ukončená evidence, vyřazení UoZ). Do
zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 194 osob.
627 UoZ bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce a 558 UoZ by -
lo vyřazeno bez umístění. Kraj evidoval k 31. 1. 2020 celkem 24 777
vol  ných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připa-
dalo v prů měru 0,3 UoZ, z toho nejvíce v okresech Chrudim (0,8)
a Svitavy (0,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo
363 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno
volné pracov ní místo připadali 4 OZP. Volných pracovních míst pro
absolventy a mla distvé bylo registrováno 6 867, na jedno volné mís -
to připadalo 0,1 UoZ této kategorie. Z celkového počtu volných pra -
covních míst bylo 3 776 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších
21 001 po zic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky
ze zahraničí. 

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou
zveřejněny na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/
/mesicni.

Pro zaměstnavatele: Hlášení volných pracovních míst + tiskopis
formuláře hlášenky najedete na https://www.uradprace.cz/web/
/cz/hla seni-volnych-pracovnich-mist-1.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou
pů  sobností Pardubického kraje:
Přelouč 2,9 %                      Pardubice 2,0 %                   Holice 1,9 %

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích

je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc leden 2020 byla v obcích
re gionu Přeloučsko:
Holotín 9,3 % (4), Sovolusky 9,1 % (9), Turkovice 7,6 % (13), Lito-
šice 6,4 % (6), Újezd u Přelouče 6,3 % (7), Tetov 5,9 % (6), Žára-
vice 5,5 % (4), Strašov 5,4 % (13).

Informace příjemcům rodičovského příspěvku
tel. kontakt:                                                       950 144 501/502/504

Kontakty:
vedoucí                                                                               950 144 407

martina.malinska@uradprace.cz
zprostředkování zaměstnání                                           950 144 401
NSD – hmotná nouze                                              950 144 520/503
SSP                                                                       950 144 501/502/504
příspěvek na péči                                              950 144 521/505/723
dávky OZP (průkazky)                                                     950 144 506

Další informace najdete na:     www.mpsv.cz a www.uradprace.cz 
„Zpráva z podkladů ÚP“

název
Uchazeči (UoZ)

o zaměstnání  
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %

Přelouč 158 2,3

Chvaletice 72 3,1

Břehy 31 4,6

Choltice 18 2,4
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SBÍRKA PÁNSKÉ OBUVI
V našem charitním šatníku se nám nedostává pánské
obuvi. Abychom uspokojili potřebu klienta sociálního
odboru Městského úřadu v Přelouči, darovali jsme na

nákup bot peníze z letošní Tříkrálové sbírky. 
Třeba právě vy máte doma pánské boty, které jsou ještě dobré, ale

nikdo už v nich nechodí. Domácí obuv, polobotky, sportovní obuv,
pracovní boty, zimní i letní, zkrátka všechny druhy pánské obuvi
budeme sbírat od pondělí 9. 3. do čtvrtka 12.3., od 12 do 17 hod.
v Orlovně, Českobratrská 94, Přelouč, u kruhového objezdu, kou-
sek od Billy. Čistou obuv od Vás převezmou pracovnice Jakub klubu.

Předem velmi děkujeme všem dárcům!
Rita Levinská, zástupkyně ředitelky, tel. 731 598 914

PODPORA PRO PĚSTOUNY
– pokračování

Milí čtenáři, 
z minulého čísla víte, v jakých případech a z jakého důvodu se při-
stupuje ke zvolení náhradní rodinné péče. Nyní se zaměříme na roz-
lišení forem náhradní rodinné péče – osvojení (adopce), pěstounská
péče a poručenství. 

Osvojení (adopce): Dospělý člověk přijme cizí dítě za vlastní a do -
chází k vytvoření trvalého rodinného prostředí pro dítě, které nemůže
vyrůstat ve své původní rodině. K osvojení dítěte je nutné, aby biolo-
gičtí rodiče dali souhlas. Někdy dojde k osvojení dítěte bez souhlasu
rodičů, ale o tom musel rozhodnout soud a musely být splněnyzáko -
nem stanovené podmínky. U této formy náhradní rodinné péče nejsou
vypláceny žádné speciální dávky ze systému státní sociální podpory. 

Pěstounská péče: K této formě náhradní rodinné péče se přistupu -
je, když není v zájmu dítěte, aby vyrůstalo v původní rodině (např. po -
kud rodiče nejsou s chopni zajistit řádnou výchovu dítěte z důvodu, že
jsou uživateli návykových látek). I o této formě náhradní rodinné péče
rozhoduje soud. Rozdíl mezi pěstounskou péčí a adopcí je v tom, že
pěstounskou péčí nevzniká příbuzenský vztah dítěte a pěstounů. Zá-
roveň je snaha o udržování vztahu mezi dítětem a jeho biologickými
ro diči. Pěstounská péče je také na rozdíl od osvojení státem finančně
podporovaná. To znamená, že pěstouni si mohou žádat ze systému
státní sociální podpory o dávky související s výkonem pěstounské péče. 

Poručenství: V některých situacích je třeba dítěti stanovit soudem
poručníka, protože např. rodiče zemřeli nebo byli zbaveni rodičovské
odpovědnosti. Poručník má v tom případě vůči dítěti všechny práva
a povinnosti jako rodič, ale nemá k dítěti stanovenou vyživovací po-
vinnost. Zároveň je tato forma státem finančně podporovaná. I zde
mají poručníci právo na dávky ze systému státní sociální podpory sou-
visející s výkonem pěstounské péče. Poručník za dítě rozhoduje v běž -
ných záležitostech. Každé větší rozhodnutí musí mít poručník schvá-
lené soudem (např. pokud dítě zdědí nějaký majetek po rodičích, tak
poručník nemůže sám rozhodnout o jeho prodeji. Musí mít k to -
 mu souhlas soudu). Soud nejčastěji poručníkem stanoví nějakou pří-
buznou osobu dítěte nebo osobu blízkou dítěti. Pokud se nenajde
žádná vhodná osoba, která by se mohla stát poručníkem, tak soud
ustanoví poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. 

Největší pravomoci má osvojitel, protože o všech záležitostech tý-
kajících se dítěte rozhoduje přímo on sám a nepotřebuje svolení ni-
koho jiného. Poručník je sice zákonným zástupcem dítěte, ale při
rozhodování o podstatných záležitostech dítěte musí žádat souhlas

soudu. Pěstoun není zákonným zástupcem dítěte a v podstatných zá-
ležitostech musí žádat o souhlas biologického rodiče (např. výběr
školy, lékařský zákrok). 

V příštím čísle se více zaměříme na pěstounskou péči. Rádi bychom
Vás seznámili s tím, jaká práva a povinnosti mají pěstouni. 

Více o poskytování našich služeb naleznete na https://pre louc.cha -
rita.cz/        Mgr. Pavlína Křepská, vedoucí služby 

Jakub klub
Jaro už je za dveřmi, a proto vymýšlíme pro děti
různé aktivity, které se týkají společného jarního

zdobení klubu – vystřihování, malování, skládání… 

V rámci preventivního programu s názvem „Skrytá nebezpečí
internetu“, jsme pro ně vymyslely různé aktivity. Jedna z nich nesla ná -
zev „Desatero bezpečného internetu“, kde jsme dětem sestavily
body, jak by se měly a neměly na internetu chovat. Jak se bezpečně
přihlašovat do sociálních sítí, jaké údaje o sobě nikde nikdy nezve-
řejňovat a nevěřit všemu a všem, kdo jim na sociální síti napíše. Děti
toto téma překvapivě velmi zajímalo. U aktivity pod názvem „Rozho-
díme sociální sítě“ se děti posadily do kruhu a povídali jsme si o tom,
co o sobě navzájem víme, aniž bychom si to přečetli na facebookovém
profilu. Na měsíc březen již máme nachystaný nový preventivní pro-
gram, který se bude týkat dospívání.

Jakub klub 18
S mladými lidmi, kteří navštěvují klub, probíráme i nadále pracovní

příležitosti. Pomáháme jim procházet pracovní nabídky, případně
obvolávat zaměstnavatele a zprostředkovat pracovní pohovory.
U nás mají přístup k internetu, který mohou využívat nejen jako po-
můcku pro hledání práce nebo vzdělávání, ale také pro svou zábavu.
Na počítačích si především pouštějí hudbu, využívají sociální sítě Fa-
cebook a Instagram. Přes tyto sítě si dopisují s přáteli, a tak jsme se
rozhodli s nimi toto téma probrat. Využili jsme pro to aktivitu s názvem
„internet bezpečně“. Aktivita byla založena na videu, které pouka-
zovalo právě na to, aby mladí lidé nevěřili vždy všemu, co na inter-
netu vidí. Byli opatrní, s kým a kde se schází, co komu říkají a jaké in-
formace o sobě na internetových stránkách uvádějí. Ne vždy se to
totiž vyplatí. V březnu nás čeká téma měsíce s názvem „100% dospě -
lý“, kde se zaměříme zejména na období dospívání, sexuální výchovu
a možné nemoci, které se tohoto období a této tématiky týkají. 

Aneta Šindelářová, DiS
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

V Domově u fontány ví, 
jak správně pečovat o klienty, 

jejichž životní pouť končí 
Domov u fontány získal certifikát paliativního přístupu v sociál-
ních službách a tím prokázal, že dokáže zajistit kvalitní, odbornou
a citlivou péči klientům také ve chvíli, kdy se přiblíží závěr jejich
života. 

V Domově u fontány chtějí poskytovat péči svým seniorům kom-
plexně. Co to konkrétně znamená, přiblížila ředitelka Domova Danuše
Fomiczewová: „Zajistit klientům příjemné a pohodlné žití, vnímáme jako
samozřejmost, ale na zajištění klidného a bezbolestného odcházení na-
šich obyvatel z tohoto světa, jsme dlouho, v mnoha směrech, připraveni
nebyli. Přestože smrt patří neodmyslitelně k našim životům, zvláště ve
vysokém seniorském věku, nějak podvědomě se jí snažíme ve svých myslích
potlačit. V posledních pěti letech jsme vynaložili opravdu nemalé úsilí na
to, abychom tabu umírání a smrti mezi zaměstnanci „odblokovali“ a spo -
lečnými silami nastavili funkční procesy i v této oblasti.“ 

Aby si vedení Domova ověřilo, že se v otázce paliativní péče vydali
správným směrem, rozhodli se podstoupit dobrovolný audit, který
má za úkol zhodnotit úroveň poskytované obecné paliativní péče.
Tento audit realizuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. K je -
ho dosažení je třeba zpracovat mnoho postupů a materiálů, které jsou
v praxi ověřovány. Na základě jejich realizace a plnění lze udělit dvě
úrovně certifikace – základní nebo rozšířenou. Dosud v ČR podstou-
pila toto hodnocení jen čtyři zařízení v sociálních službách. Tři z nich
byla zařízení pilotní, jež měla výhodu v odborném vedení a vzájem-
ném sdílení svých zkuše ností. Čtvrté, Do mov u fontány v Přelouči,

pracoval zcela sa -
mo stat ně na zákla-
dě zpra cované me -
todi ky z pilotního
projektu. Při závě-
rečném hodnoce-
ní obdržel 95 ze
105 bodů, čímž po -
 tvrdil vysokou pro -
 fesionalitu v pé či
o klienty v ter mi -
nál ním stádiu ži -
 vo  ta. Od Aso cia -
ce po  skyto va te  lů
sociálních služeb
ČR si tak ředitelka
Do   mo  va 12. února
slav       nost ně pře vza -
 l a osvěd  če ní o pro -
 vedení rozšířené

cer   tifikace palia tivního přístupu. 
„Téma poskytování paliativního přístupu je u nás aktuální zejména

proto, že většinu obyvatel Domova doprovází na konci jejich životní
pouti právě naši zaměstnanci. Spolupráce mezi klientem, lékařem, ro-
dinou a ná mi je v tomto procesu neodmyslitelná,“ dodala ředitelka Do-
mova u fontány. 

Zpráva o nově získaném certifikátu velice potěšila i člena Rady Par-
dubického kraje zodpovědného za sociální péči a neziskový sektor,
Pavla Šotolu: „Zaměstnanci Domova u fontány mají můj velký obdiv
a respekt. To, že je Domov vlastníkem dalšího významného certifikátu, je
především ocenění jejich náročné práce. Nejenže musí skvěle zvládnout

každodenní péči o klienty, ale nemalé nároky jsou kladeny také na jejich
znalosti různorodých a specifických potřeb klientů Domova.“

POTVRZENO – Domov u fontány 
poskytuje jedny z nejlepších služeb

osobám s onemocněním demence v ČR
Již po čtvrté zavítal do Domova u fontány tým auditorů České alzhei -
merovské společnosti, aby zde opětovně prověřil úroveň poskyto-
vaných služeb osobám s onemocněním demence. Domov u fontá-
ny nejenže obhájil získaný certifikát Vážka®, ale vylepšeným bodovým
ohodnocením se zařadil mezi zařízení poskytující nejlepší péči oso-
bám s onemocněním demence v ČR.

„Mám upřímnou a neskrývanou radost z toho, že práce a úsilí všech
pracovníků Domova u fontány přináší své ovoce. V odborné oblasti vní-
mám ocenění České alzheimerovské společnosti za jedno z nejvýznamněj-
ších, které mohou pobytové sociální služby v ČR dosáhnout. Tohoto oce-
nění jsme dosáhli již po čtvrté, znamená to tedy, že jdeme správnou
cestou, která přináší našim obyvatelům kvalitní služby a našim pracov-
níkům, za jejich obětavou a náročnou práci, určitou formu poděkování,“
uvedla k této události ředitelka Domova u fontány v Přelouči Danuše
Fomiczewová.

Auditorky strávily se zaměstnanci a klienty Domova celý den a velmi
pečlivě sledovaly, jak probíhá péče o klienty s onemocněním demence.
Vedení Domova u fontány si nakonec vyslechlo netrpělivě očekávané
hodnocení. Tým auditorů udělil Domovu 90,65 bodů ze 100 možných,
čímž Domov u fontány nejenže poprvé překročil pomyslnou hranici
90 bodů, ale zároveň se zařadil mezi nejlépe hodnocená zařízení v ČR.
Zlepšení bylo dosáhnuto hned v několika oblastech: zajištění důstoj-
nosti klientů, celkový pohled na zařízení, potřeby personálu a jejich
podpora a oblast zaškolení a dalšího vzdělávání. Tým auditorů také
ocenil práci ředitelky Domova, paní PhDr. Danuše Fomiczewové, MBA,
která je vnímána za hlavní propagátorku myšlenek ČALS v Pardubickém
kraji již od roku 2003. 

Obhájení certifikátu Vážka® udělalo radost i členu Rady Pardubic-
kého kraje pro sociální péči a neziskový sektor, Pavlu Šotolovi: „Domov
u fontány mohu bez pochyb označit za vlajkovou loď Pardubického kraje
v péči o seniory a osoby s onemocněním demence. Oceňuji, s jakou sa-
mozřejmostí se tu snaží plnit rozmanitá přání a potřeby klientů i to, jak
na sobě zaměstnanci všech profesí neustále pracují, aby klientům co
nejlépe porozuměli.“

Domov u fontány, příspěvková organizace Pardubického kraje, se
stal držitelem hned několika významných ocenění dokládajících vyso-
kou úroveň poskytovaných služeb. Kromě čerstvě obhájeného certifi-
kátu Vážka® je také držitelem certifikátu Garance péče o ránu a certifi-
kátu Značka kvality. Domov u fontány nabízí dále odlehčovací službu,
která může dočasně zastoupit v péči o seniora pečující rodinu a umož-
nit jí tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil. 

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
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Střediskové sportování
Poslední neděli v lednu jsme byli všichni pohromadě v přelouč-

ské Sokolovně. I díky finanční podpoře firmy Kiekert si děti mohly
vyzkoušet hned několik sportů, jako jsou například ping-pong, gym -
 nastika, či basketbal. Také jsme si zahráli vybíjenou a schovávanou.
Byly to super chvíle strávené sportem.

Klára Sotonová

Školení bezpečnosti a 1. pomoci
V duchu skautského hesla „Buď připraven“ jsme se v neděli 12. led -

na připravovali na těžší okamžiky, které mohou na schůzkách a výpra -

vách nastat. Prošli jsme všechny krizové situace, které jsme si vy ba -
vili. Zamysleli se, co příště lépe a doplnili znalosti 1. pomoci. Vyzkoušeli
jsme si resuscitaci, hasit oheň, podívali se po uzávěrech vody a elek-
třiny. Tak snad nabyté znalosti nebudeme moc potřebovat.

Lukáš Spurný

Ujel z místa dopravní nehody
V nočních hodinách přijal službu konající

dozorčí oznámení, že v ulici Kladenská nabou -

ralo osobní auto do zaparkovaného vozidla.
Strážníci začali po vozidle pátrat, nejprve ho
zahlédli projíždět městem, následně se jim ztra -
tilo z dohledu. Nakonec vozidlo objevili odsta -
vené v obci Lhota pod Přeloučí. Jak se později
ukázalo, pachatel dopravní nehody poškodil
vozidel více. Událost si k dalšímu šetření pře-
vzala Policie ČR.

Narozeniny oslavoval hlasitou
reprodukovanou hudbou

V nočních hodinách řešili strážníci rušení
nočního klidu. Muž pouštěl reprodukovanou
hudbu tak nahlas, že byla slyšet až na ulici. Když
strážníci vyzvali muže, aby hudbu vypnul, řekl
jim, že slaví narozeniny a hudba k oslavě patří.
Celá událost bude předána k dořešení správní -
mu orgánu, kde se bude zodpovídat nejen za
rušení nočního klidu, ale i neuposlechnutí vý-
zvy úřední osoby. 

Jízda bez platné jízdenky
Strážníci na žádost řidiče vykázali z autobu -

sové přepravy mladíka, který z nepochopi tel -
ných důvodů nastoupil do autobusu, posa dil
se, dal si nohy na sedačku a odmítl si koupit
jízdenku. Totožnost mladíka byla předána do-
pravci a je už jen na něm, jestli bude věc řešit
za porušení přepravního řádu. 

Volné pobíhání psa
Strážníci v součinnosti s občany odchytili

volně pobíhajícího psa v ulici Račanská. Díky
místní znalosti byl v brzké době vyrozuměn ma -
jitel, pes mu byl předán, a jelikož nešlo o první
porušení zákona, byla mu udělena pokuta. 

Drony na náměstí Majitelů bezpilotních letadel (dronů) ne -
ustá le přibývá. Bohužel většina z nich nemá po -
vě domí o pravidlech létání, kterými by se měl
každý „pilot“ řídit. Přeloučští strážníci letos již
dvakrát vykazovali uživatele této „hračky“ z par -
koviště na náměstí. Pamatujte prosím, že létá -
ní s drony má svá pravidla a těmi je potřeba se
řídit. Základní pravidla pro létání vidíte na ob -
rázku. Chcete-li vědět více, zkuste se podívat
třeba na tyto stránky: http://www.droneweb.cz/
/legislativa-provozu-dronu/item/37-predpisy-
-pro-letani-s-drony-v-cr

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka  156 – ne z mobilních telefonů
tel.:                  466 959 660
mobilní tel.:   736 641 952 
e-mail:             mp@mestoprelouc.cz
                          – neoznamovat akutní záležitos ti,

které se musí řešit okamžitě
                           Za Městskou policii     

Leoš Slavík, DiS., velitel MP Přelouč

Pravidla silničního provozu 23
Časový poplatek nahrazující dálniční známky bude možno hradit dvojím způsobem. Buď

v hotovosti na místech k tomu určených nebo bankovním převodem. Bližší údaje k oběma způ -
sobům platby správce systému ještě zveřejní. Každopádně o úhradě časového poplatku se vy-
staví (osobě, která platbu provedla) jen potvrzení, nikoliv známka určená k nalepení na sklo vo -
zu. Do systému časového zpoplatnění, se pak zaznamená státní poznávací značka, údaj o státu,
ve kterém je vozidlo registrováno, počátek a konec období, na které je časový poplatek uhrazen,
údaj o tom, zda je vozidlo poháněno zemním plynem nebo biometanem, datum a čas provede -
ní úhrady a adresa elektronické pošty nebo tel. číslo, byly-li plátcem sděleny. Principiálně by
měla nová pravidla přispět k lepší kontrole a postihu nezbedných řidičů. Policie již nebude mu -
set dalekohledem sledovat čelní skla vozidel, aby poté zastavovala ta neoznačená, anebo auta
označená jen proto, aby platnost známky ověřila. Tuto kontrolu za policejní orgány provede elek -
tronický systém rozpoznávající SPZ, napojený na kamery umístěné nad zpoplatněnými úseky ko -
munikací. Policie se pak zaměří už jen na konkrétní vůz, pro jehož jízdu nebyl poplatek uhrazen.

(pokračování příště)
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

MĚSTSKÁ 
POLICIE

informuje 
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V letním čísle Přeloučského Roštu 2017 jsme si stručně popsali po-
čátky automobilismu v Přelouči. Nyní nastal čas se podívat v krátkosti
také na historii cyklistiky v našem městě. Časově se budeme pohybovat
od počátků až do poloviny 20. století. Vývoj bicyklu byl samozřejmě po-
stupný. Moderní počátky jsou v Evropě kladeny do roku 1817. Vývoj po-
kračoval např. přes známé vysoké kolo (počátek 70. let 19. století) a ro -
ku 1885 vzniklo v Anglii první bezpečné jízdní kolo moderního typu. Na
přelomu 19. a 20. století již tyto víceméně současné dopravní prostředky
s řetězovým převodem vytlačily vysoká kola. Na našem území se cyklis-
tika naplno rozvíjí od konce 70. let 19. století a Česká ústřední jednota
velocipedistů byla založena v Praze roku 1883. Od devadesátých let
19. sto letí se pak tento sport začal masově šířit.

Zřejmě nelze zjistit, kdy se v Přelouči objevil první bicykl či velociped.
Obecně můžeme říci, že cyklistika se na Přeloučsku začala rozvíjet koncem
19. století. V roce 1898 byla již tak rozšířená, že si někteří radní stěžovali na
jejich rychlou jízdu a město se pokusilo rychlost regulovat. Stala se však
natolik oblíbenou, že roku 1905 byl v Přelouči založen Klub velocipedistů
jako jeden z prvních místních sportovních spolků. Uveďme o něm jen ně-
kolik základních informací. Koncem roku 1905 měl už 83 členů. Podílel se
na společenském a kulturním životě v Přelouči, byl v kontaktu s klubem
velocipedistů ve Vídni. Od počátku jeho členové aktivně závodili na
různých podnicích. Také jezdili na různé výlety po celých Čechách. V le -
tech 1914–1919 měl spolek kvůli probíhající válce přestávku.

Krize byla překonána roku 1923 a od té doby se opět rozvíjel. 19. čer-
vence 1925 uspořádal v Přelouči dokonce sjezd cyklistické východočeské
župy na oslavu jejího dvacetiletého trvání. K roku 1925 známe též jména
dvou funkcionářů spolku – Čeňka Slámu a Fr. Fofoňku. 23. 5. 1926 do
Přelouče přijel letnicový zájezd Československé ústřední jednoty velo-
cipedistů včetně jejího starosty ing. Kaisera. Jiné zdroje uvádí cyklistickou
slavnost ve dnech 22.–23. 5. 1926, kdy na náměstí hrála od rána hudba,
přijížděly spřátelené kluby a postupně dojížděli účastníci závodu Pra -
ha-Přelouč. Hovořil zde již zmíněný ing. Kaiser, dále starosta Havránek
a sládek Vojtěch Emler. Následoval průvod účastníků od nádraží na fot-
balové hřiště, kde probíhaly cyklistické hry, veselé závody a fotbalový zá -
pas. Nakonec se konal věneček v Občanské záložně. V červnu 1930 slavili
ještě 25 let klubu.

Z dochovaných protokolů ze schůzí z let 1928–1946 (a jejich četností)
lze zjistit, jak se spolku dařilo v dalším období. Do roku 1938 spolek fun-
goval bez zásadních problémů, ale po 6. 5. 1938 nastává v zápisech pauza
až do 2. 3. 1939, kdy vedení dokonce uvažovalo pro nezájem členů o roz -
puštění spolku. Za druhé světové války již nacházíme v zápisech větší me-
zery a od 7. března 1942 do 6. července 1945 dokonce vůbec žádné. Je
tedy zřejmé, že za války byla činnost spolku značně omezena. Po osvobo -
zení se schůze spolku konaly již často. Nicméně poslední zápis je z 8. srpna
1946, kdy je uváděno, že nevyvíjejí téměř žádnou činnost, jelikož byl ne-
dostatek plášťů a také peněz. Také klesal počet členů. Nicméně pokusili se
ještě uspořádat v srpnu náborový závod. Další zápisy již autorovi nejsou
zná my, spolek tak zhruba do roku 1948 zřejmě ukončil brzy svoji činnost. 

V roce 1982 se v přeloučském muzeu konala výstava „Z historie klu-
bu velocipedistů v Přelouči (od založení roku 1905 až po současnost)“
a díky ní na tento spolek v té době recesisticky navázala skupina místních
mladých lidí z okruhu přeloučského undergroundu a muzea současně,
která od konce 70. let do počátku 90. let pořádala vyjíždky na historických
kolech po Přeloučsku (spojujícím článkem byl Jaroslav Foršt a významným
činitelem byli též ing. arch. Jiří Krejčík a Karel „Cara“ Novotný – jehož dě -
deček Hynek Novotný byl členem původního spolku).

Na stoupající zájem o cyklistiku počátkem 20. století zareagovali míst-
ní obchodníci a živnostníci, někteří z nich pak kola a jejich příslušenství
prodávali až do poloviny 20. století. Bezpečně víme, že jízdní kola v Pře-
louči nabízel (prodával, ale také z velké části vyráběl) Václav Linhart – stroj-

ní zámečník, majitel autoklempířství, činný ve spolcích i komunální po-
litice. Jeho podnik sídlil v objektu, který stál na dnešním Sokolovském
náměstí (kruhový objezd) v místech dnešního obchodního centra Billa.
Nabízel v reklamách velocipedy prokazatelně od roku 1909, kdy byla zřej-
mě založena jeho firma (zde uvádíme reklamu z roku 1913). Firmu řídil
až do jejího znárodnění roku 1949. Štítek z jeho bicyklu je ve sbírce dále
zmíněného Vlastimila Neumana. Podobnou činností se zabýval místní
zámečník Adolf Ludvík, jehož činnost je doložena nejméně k roku 1919.
V našich sbírkách máme zvonek na kolo vyrobený v jeho dílně, resp. jeho
část, který pochází asi z 20. let 20. století (dokonce dva kusy) a ve sbírce
p. Neumana je i štítek z Ludvíkova bicyklu.

Díky sběrateli p. Vlastimilu Neumanovi ze Břehů a jeho sbírce štítků
z bicyklů víme také o výrobci F[rantišku] Zahrádkovi (živnost provozoval
v letech 1930–1950 v domě čp. 727 v dnešní Pražské ulici a je uváděn ja -
ko mechanik) a Hynkovi Novotném (podle nápisu na štítku provozoval
„sportovní závod“, měl obchod v domě čp. 21 v dnešní Pražské ulici – nyní
je zde Vinotéka a Galerie Kotýnek, prodával zde asi do roku 1946 kola,
šicí stroje apod., následně přestěhoval živnost do Břehů, kde kolem roku
1950 s podnikáním nuceně skončil). Kromě toho v Sopřeči působil vý-
robce pan Bažant. Otázkou zůstává, jestli štítek z našich sbírek s nápisem
„Josef Vrba/Strojírna Přelouč pochází z bicyklu, či nikoliv. Bezpečně ale

máme doloženo, že s úschovnou kol podnikal Rudolf Sobotka a sice v do-
mě čp. 157 v dnešní Hradecké ulici (dnes tzv. Kutil). Živnost zde měl v le -
tech 1936–1949. Zajímavostí ze sbírek přeloučského muzea je štítek s ná -
pisem Dürkopp Diana, což byla jedna ze značek bicyklu. Velociped této
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Známe uličky lásky, uličky hrůzy a také velmi úzké uličky. Jednu tako -
vou najdeme i na Přeloučsku, konkrétně v Cholticích. Je natolik úzká, že
objemnější člověk se svým tělem bude otírat o lemující zdi. Patří tato ulička
do našeho seriálu? Určitě ano, je totiž ohraničena zdmi domu. Ale teď kon-
krétně, co o ní víme?

V choltické Pardubické ulici se mezi domy čp. 75 a 76 nachází zají-
mavá úzká ulička. Vede mezi domy a jejich pozemky směrem k rybníku
Řehák. U vstupu z Pardubické ulice nás zaujme stavební prvek, který
lze označit jako prampouch (jedná se o rozpěrný oblouk mezi dvěma
budovami, typicky mezi domy v úzkých ulicích středověké zástavby).
Na straně k ulici je dokonce zdobený. Vidíme zde metodou sgrafita
(zjedno dušeně řečeno je to malba škrábaná v omítce častá zejména
v renesanci) vyvedený letopočet 1539 a pod ním dva znaky – levý patří
Gerštorfům a na pravém vidíme znak Choltic. Celé dílo zřejmě odkazuje
na zakoupení choltického panství Gerštorfy, i když dnes je datováno spíš
do let 1541–1542. Dle sdělení kronikářky obce paní Marie Fižové je zde ta -
to výzdoba teprve zhruba od poloviny 90. let 20. století a je podobně jako
u kašny/fontány na zámeckém nádvoří dílem zahradníka Petra Bocha.

Na prampouchu jsou položené střešní tašky, ve spodní části jsou
přiznané cihly. Široký je 30 cm. Celá ulička má délku asi 74 metrů, v nej -
užším místě má přibližně 92 cm. Je stupňovitá, najdeme zde zhruba
32 schodů. Původně sloužila vlastně jako požární ulička (měla bránit

šíření požáru). Dle kronikářky obce byly domy čp. 75 a 76 vystavěny
někdy v letech 1744–1787 a ulička tak vznikla v téže době. Prampouch
vybudoval také zahradník Boch v 90. letech 20. století.

Navštívili jsme jednu z nejužších uliček nejen na Přeloučsku, ale snad i ve
východních Čechách. My autoři o žádné další na Přeloučsku už nevíme, na -
poví nám někdo?                                   Text+foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta

Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Ulička s ozdobným prampouchem v Cholticích

Fotohádanka
Pro únorovou fotohádanku bylo správné

znění: „Na výstřižku snímku z doby kolem
roku 1970 vidíme někdejší dům čp. 10, kte -
rý tehdy patřil panu Cržkovi. Nacházel se
v místech dnešní zelené plochy za domem
čp. 11 na křižovatce ulic Tomášova-Česko-
bratrská-Zborovská, tento záběr je ze Zbo -
rovské ulice a v pozadí vidíme okna Masa-
rykova domu. Historie zástavby v těchto
místech sahá až do let 1563–1588. Nedlou-
ho po vytvoření fotografie byl dům zbou-
rán, od roku 1990 zde roste tzv. lípa svo-
body.“ Tentokrát správných odpovědí přišlo
mnoho, velice za ně děkujeme. Na základě lo-
sování se výherkyní se stala Miloslava Havra -
nová. Gratulujeme a prosíme, aby se dostavila
do redakce Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. pat-

ro. Čeká zde na ní věcná odměna. Odpově-
di na březnovou fotohádanku zasílejte jako

vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz. Dě-
kujeme.

Stručná historie cyklistiky v Přelouči do poloviny 20. století
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Slezsko, to ho velmi láká,/ doufá, že tam najde
mnoho zlata.“ A ve světle následujících událostí
dodává: „Zde vidíte, kam vede touha po zlatu/
a jakou za to člověk získá odplatu.“

Korvín totiž Jiřího nepronásledoval a rozhodl
se situaci využít pro svůj druhý vpád do Čech.
Na rozdíl od ambiciózního tažení počátku roku
1469 se v tomto případě jednalo o nájezd – ta-
žení za pouhé účasti jezdectva. Nájezd můžeme

vymezit 18. srpnem, kdy byl Matyáš Korvín pří -
tomen ještě u Olomouce, a 29. srpnem, kdy už
byl zpět na Moravě. Samotný průtah uherského
vojska územím východních a středních Čech
mohl být záležitostí zhruba týdenní.

Trasa nájezdu může být vytyčena jen přibliž-
ně. Staré letopisy české si vystačí s konstatová-
ním: „Začal u České Třebové/ a skončil tam, kde
je Hora Kutná.“ Z jiných zdrojů můžeme trasu
popsat detailněji: Česká/ Moravská Třebová-Vy-
soké Mýto-Chrudim-podél Labe-Kolín/Kutná
Hora-Čáslav. Pro nás může být zajímavé, aniž
bychom znali detaily, že i tentokrát táhli Uhři
Přeloučskem a samotné Přelouči se přiblížili
patrně ještě více než roku 1469. „Matyáš táhne
do Čech,/ všechno boří,/ vesnice i tvrze hoří/
a kořistí jsou plné vozy,/ neboť každého vojá -
ka/ bohatství hned přiláká.“ Ještě více než ro -
ku 1469 se Uhři nezdržovali dobýváním lépe
opevněných bodů. Palacký ve svých Dějinách
národu českého píše: „Byltě pak všem svým za -
pověděl co nejpřísněji vytrhovati se z řad a vrá -
žeti do obydlí pro kořisti; a to proto, aby při ple-
 nění takovém neupadli snad do záloh nepřá -
telských.“

Vpád Uhrů se dočkal brzké odezvy. Králov-
na Johana se postavila do čela nově utvořeného
vojska, ze Slezska se urychleně se svým voj skem
vracel král Jiří, ač jeho postup zpomalovalo deš-
tivé počasí, které rozvodnilo řeky. Proti Uhrům
se zdvihli i obyvatelé pleněných oblastí, návrat
stejnou cestou znemožňovaly utvářené záseky.
Korvín se v ohrožení ze západu a vzdáleněji z vý -
chodu rozhodl pro ústup (patrně 25. 8.) z nej-
zazších bodů, kterých dosáhl – z okolí Kolína
a Kutné Hory, k jižnější Čáslavi. Poté pokračoval

podél Železných hor krajinou svého loňského
ponížení u Vilémova. Tentokrát mu však nikdo
cestu nezahradil. Staré letopisy dokonce uvádí,
že měl náskok tří denních pochodů. Přes Ně-
mecký Brod a Jihlavu se pak vrátil na Moravu.

Matyáš Korvín dosáhl svého – neměl tento-
krát ambici opanovat trvale Kutnou Horu či
snad Prahu, šlo mu o škody zasazené Čechům
a vylákání Jiřího ze Slezska. František Palacký si

však u poznámky o rychlosti ústupu Uhrů ne-
odpustí oprávněně poznamenat: Podobala se
tato jízda Uhrů více vítěznému pochodu, nebo
útěku žháře a zloděje právem stíhaného?

Místo detailů úvaha
V případě Korvínova tažení roku 1469 uvá-

dí starší i novější literatura zhruba desítku míst
(převážně tvrzí), která byla na Přeloučsku či
blízkém okolí poničena. V souvislosti s tažením
roku 1470 není uváděno žádné takové místo.
Jak tento rozdíl vysvětlit? Nejjednodušší způsob
je vyjít z Palackého konstatování, že na dobývá-
ní opevněných míst nebyl čas. Po pravdě – ani
předchozího roku nebylo času nazbyt a zvláště
trasa mezi Heřmanovým Městcem a Semtěší
byla zdolána velmi rychle.

Staré letopisy české přímo píší o hořících
tvrzích, hořící tvrze a vesnice však patrně patří
k ustáleným obrazům všech popisů válečných
výprav. Tvrze nepatřily do kategorie nedobyt-
ných objektů, a jejich vypálení bylo tedy sku-
tečně stálou součástí válek. Obyvatelé se patrně
snažili zachránit život útěkem nebo přežít na-
těsnáni v obytné věži se zničenými přístupy
a vcho dy vysoko nad zemí.

S tažením roku 1469 je spojováno i poniče-
ní tvrzí ve Starých Čívicích a Krchlebech u Lánů
na Důlku. Leží přitom poměrně daleko od hlav-
ní trasy postupu Uhrů z Chrudimi k Semtěši.
Nebylo by logičtější uvažovat o jejich vypálení
až roku 1470, kdy část Uhrů táhla přímo v blíz-
kosti Labe? (Navíc další proudy uherského voj -
ska táhly roku 1470 i jižněji, na jihu stejnou trasou
jako roku 1469. I další poničené tvrze spojované
s pleněním roku 1469 (např. Svinčany, Lipoltice

a Urbanice) mohly být poničeny i nebo až ro-
ku 1470.)

Anebo je to tak, že pořádně nevíme zcela
nic a vše se nachází v rovině hypotéz. Zprávy
o tvrzích bývají kusé. Jejich existenci často vy-
vozujeme z predikátů majitelů, ze tmy dějin se
nám často vynořují v 15. století jako existující
a v 16. století jako pusté. V tomto rozmezí do-
cházelo k zániku. A když k zániku, tak si asi na

prvním místě představíme válečné běsnění.
A položíme-li si otázku, které by to mohlo být,
napadne nás asi především známý příběh Kor-
vínova tažení roku 1469. (Husitská tažení vylou-
číme jako příliš brzká, o vpádu roku 1470 ne-
uvažujeme, protože není příliš známý.)

Pravá příčina zániku tvrzí je však pravděpo-
dobně prozaičtější. Ne že by nebyly pravidelně
ničeny válkami, ale patrně vždy rychle povstaly
z popela jako bájný Fénix. A to se dělo tak dlou -
ho, dokud plnily své funkce jako sídla drobné
šlechty. Na přelomu 15. a 16. století vznikala
a rozrůstala se velká panství (např. Pernštejnů).
Ta „spolkla“ drobná území i s tvrzemi, které pře-
staly plnit svůj rezidenční charakter. Ostatně
nová doba renesance vyžadovala už i vyšší stan-
dard bydlení. Až za těchto okolností zanikaly
tvrze např. v Lipolticích, Urbanicích či Krchle-
bech, spojované dříve s běsněním Korvínových
vojsk.

Použitá literatura:
Ze Starých letopisů českých. Praha: Svoboda, 1980.
PALACKÝ, František: Dějiny národu českého v Če-
chách a na Moravě: díl čtvrtý. Praha: Nakladatelství
L. Mazáč, 1927.
HÁJEK Z LIBOČAN, Václav. Kronika česká. Praha: Aca-
demia 2013.
FRANKENBERGER, Otakar. Husitské válečnictví po Li-
panech. Praha: Naše vojsko, 1960.
KLUČINA, Petr; MARSINA, Richard; ROMAŇÁK, Andrej.
Vojenské dějiny Československa: 1. díl, do roku 1526.
Praha: Naše vojsko 1985.
Podle A. Sedláčka: Hrady, zámky a tvrze našeho kraje.
Krajem Pernštýnův, roč. 5, 1925–1926, s. 150–153.
Pardubicko, Holicko, Přeloučsko: 1. díl. Pardubice
1909–1926.

Martin Štěpánek

Tento drobný příspěvek navazuje na články
550 let od vpádu Korvínových vojsk (Přelouč-
ský Rošt 2/2019) a Vrch bouře: Tažení vojsk Ma-
tyáše Korvína územím dnešního Pardubické-
ho kraje (Vlastivědné listy Pardubického kraje
4/2019). I tento článek připomíná událost, od
níž nás dělí kulatých 550 let. Jde o druhý vpád
Korvínových hord do Čech, a to opět především
do oblasti dnešního Pardubického kraje a nejvý -
chodnějších částí středních Čech pod svahy
Železných hor.

Ale všechny jejich smlouvy
o míru/ 

byly pouhým cárem papíru
Roku 1470 prožily české země další válečný

rok. Tábor nepřátel českého krále Jiřího z Po-
děbrad se neztenčil. Tvořili ho odbojníci Zele-
nohorské jednoty, Lužice a Slezsko a uherský
král Matyáš Korvín, který nesplnil sliby z Úhrova
a ještě roku 1469 byl odpůrci Jiřího z Poděbrad
prohlášen za českého krále. Staré letopisy české
k tomu dodávají: „Když se to dozvěděl král Jiří,/
jaké to bylo zklamání!/ A nikdy se s tím už ne-
smíří,/ že tito jeho poddaní/ svých starých pří-
sah se teď vzdali/ a slíbili věrnost jinému králi.“
(Zlověstné bylo i smíření odpůrců krále Jiřího
(včetně Korvína) s císařem Fridrichem III. před
válečnými akcemi roku 1470.) České země byly
rozpolceny.

A nejen to – české země byly i značně válče-
ním vyčerpané. „V uplynulých čtyřech letech

byla veliká drahota, místy se objevoval mor a stá -
le byly války. Takovou drahotu nikdo nepama-
tuje. … Byla totiž vypálena většina země, byly
špatné úrody; sedláci nemohli orat, protože je
zajímali a olupovali, jakmile některého chytili,
a tak neosetá pole ležela ladem,“ zaznamenávají
Staré letopisy české a přidávají otázku: „Země
zchudla tak, že nebyl chléb ani pro oráče. A co
potom měli prodávat řemeslníkům do měst,
když sami neměli?“

Tato slova Starých letopisů českých později
parafrázuje i kronikář Václav Hájek z Libočan
a téma nouze rozvádí do podoby jakési histo-
rické povídky. Popisuje, jak se rytíři a měšťané
pokoušeli přimět Jiřího k zabavování a rozdá-
vání klášterních a kostelních majetků. Hájkovo
povídání se pak zaměřuje na (pro katolíka Hájka)
padoušského (protože utrakvistického) arcibisku -
pa Jana Rokycanu, který postupně chrabrého,
ale povolného krále Jiřího přemlouvá k ožebra-
čení křižovníků ze Starého Města pražského.
Pod vlivem Rokycany žádá Jiří nejprve 5000, po -
té 10 000 a nakonec 50 000 zlatých, až křižovníci
raději odejdou do Krakova. Hájka je však třeba
brát s rezervou, i když svou kroniku vydal v době
ne až tak našim událostem vzdálené (1541).

Co čert nechtěl – k úpadku centrální moci
a hospodářskému rozvrácení země se přidal
i úpadek mravní. Roku 1470 se rozšířily rozličné
znepokojivé módní výstřelky. Muži nosili roz-
ličné krátké sukně („že ani zadek neschovaly“),
kabát vepředu rozstřižený, že nic neskrýval, a za-
čali nosit dlouhé vlasy a čepce podobné žen-

ským. Jeden z prvních, kdo razil cestu těmto vý -
střelkům, byl hlavní představitel Zelenohorské
jednoty Zdeněk z Konopiště. My si ho pamatu-
jeme i jako hlavního podpůrce Korvínova taže-
ní roku 1469. (Autor Starých letopisů českých
ho hezky charakterizuje verši: „Válka trvá dál,
co bude příště?/ A nejvíc zvěrstev páše/ Zde-
něk z Konopiště,/ nohsled krále Matyáše.“) K to -
mu všemu se přidaly podivné boty zahnuté do
špice, podivné kapuce aj. Začaly se rozmáhat
hazardní hry, sprosté řeči, cizoložství. Sprostota
údajně začala mezi lidmi vládnout a ti se za to
ani nestyděli.

I za těchto okolností vedl Jiří z Poděbrad vál-
ku. Ne neúspěšně, i když také ne zcela bez jistých
zaváhání. K těm největším patřilo umožnění
vpádu Matyáše Korvína do východních Čech.

Druhý Korvínův vpád 
do Čech

Morava, kam se roku 1470 vrátili Uhři i s Ma -
tyášem Korvínem, byla svědkem složitého ma-
névrování, kterému chyběla větší, rozhodující
bitva. Češi podnikli i několik vpádů na území
Slovenska a 18. srpna se rozhodl Jiří z Poděbrad
pro tažení do Slezska. To lze vnímat jako trest -
nou výpravu proti zrádným Slezanům, kteří již
před měsícem na Moravě posílili Korvínova voj -
ska. Autor Starých letopisů českých však Jiřímu
tuto výpravu vytýká jako nemoudrý čin, moti-
vovaný touhou po bohatství: „Pak učinil král
špatný tah/ a vydal se s vojskem do Slezska./
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značky nabízel Linhart nejméně roku 1929. Na jaře 2019 se povedlo do
sbírek získat historické dámské jízdní kolo značky ES-KA Cheb asi z polo-
viny 30. let 20. století, které bylo užíváno v Přelouči. Toto kolo nabízel také
V. Linhart, možná u něj bylo zakoupeno.

Na závěr uveďme jednu zajímavost. V novinách Východočeský re-
publikán ze dne 30. 4. 1926 se nachází tato krátká zpráva (objevil jí Jan
Tetřev z VČM Pardubice): „Oběť nerozumného sportu. Dne 25. t. m. po-
hřben byl v Přelouči majitel truhlářského závodu p. Levinský, mladý muž,
sportovec, který uzavřel sázku, že dojede na kole z Přelouče do Vys. Mýta
za hodinu. Dojel ještě dříve a to za tři čtvrtě hodiny, ale tato šílená jízda
stala se mu osudnou. Napil se a v krátkosti zemřel. Úmrtí jeho způsobilo
značnou pozornost a při tom přetřásána byla otázka sportu a správně
uvažováno, že jeho přepínání jest pro mladé lidí osudným.“ V přeloučské
matrice se povedlo autorovi dohledat, že se jedná o Václava Levinského,
narozeného 28. 3. 1894 v Klenovce v domě čp. 32. Pocházel z Přelouče
z domu čp. 161, kde měl zřejmě i truhlářskou dílnu (toto číslo dnes nese
dům v jiné části města, dříve byl na Václavském náměstí zhruba v mís-
tech čp. 735 a 779). 

Byl rozvedený a toho času byl povolán jako vojín v záloze na cvičení
ve Vysokém Mýtě, měl se zřejmě dostavit 24. 4. Pokud opravdu ujel
zhruba 60 km mezi Přeloučí a Vysokým Mýtem za 45 minut, je to sku-
tečně úctyhodný výkon. Zemřel 23. 4. ve vojenské posádkové nemocnici
ve Vysokém Mýtě na „oboustranný kruposní zánět plic“, což dnes zhruba
odpovídá krupózní laryngotracheobronchitidě (za určení autor děkuje
MUDr. Zdeňkovi Knížkovi). Podle matriky byl pohřben ovšem až 26. 4.

1926 u jižní zdi nového katolického hřbitova. Hrobové místo se v roce
2019 bohužel nepodařilo dohledat. Od roku 2012 pořádá pravidelně
Jiří Junek, historik, současný ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mý -
tě a hlavně původně Přeloučan, Memoriál truhláře Levinského, v rámci
kterého skupina zájemců jezdí na historických kolech z Vysokého Mýta
do Přelouče. V roce 2019 se uskutečnil již 8. ročník.
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SOUPISKA MISTRŮ
BEER STARS BŘEHY:

Tomáš Vlk, Lukáš Vlk, Lukáš Drbohlav, Jaroslav
Pospíšil, Jakub Horák, Jan Čížek, Petr Ziegler,
Vratislav Klička, Dominik Macenauer, Tomáš
Pilař, Petr Kopřiva, Ondřej Běloušek, Miloš Pan -
chártek, Jiří Lauryn, Aleš Hübl, Michal Drápalík,
Martin Drápalík, Jiří Kalousek, Tomáš Paukrt,
Petr Sedmák, Petr Brykner, Jakub Král, Filip
Paukrt, Tomáš Bureš 

vedoucí týmu             Tomáš Vlk, 
                                       Michal Drápalík

SOUTĚŽ SLUŠNOSTI
(POHÁR VLASTIMILA SOJKY im memoriam)
1. TPS Gambrinus 13 tr. m.

STATISTIKY 
ZÁKLADNÍ ČÁST

KANADSKÉ BODOVÁNÍ
1. Waber Cepy 17+5
2. F. Paukrt Břehy 16+4
3. Hudec Motor 12+4
STŘELCI
1. Waber Cepy 17
2. F. Paukrt Břehy 16

GÓLMANI
1. Smekal Rockets 91,67 %

STATISTIKY PLAY-OFF
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
1. Kohoutek Cepy 10+5
2. Korel Cepy 5+7
3. Waber Cepy 8+3
STŘELCI
1. Kohoutek Cepy 10
2. Waber Cepy 8
GÓLMANI
1. Brykner Břehy 92,06 %
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ZÁKLADNÍ ČÁST

O 9. MÍSTO
Fan club – TPS 2:1 s.n., 1:4, 7:1 na zápasy 2:1

ČTVRTFINÁLE
Cepy – Hvězdy 9:1, 9:0 na zápasy 2:0
Břehy – Čuníci 4:2, 2:1 na zápasy 2:0
Rockets – Devils 4:1, 1:3, 4:3 s.n. na zápasy 2:1
Motor – Kenya 2:3, 2:1, 1:2 na zápasy 1:2

SEMIFINÁLE
Cepy – Kenya 3:2 p., 2:3, 4:2 na zápasy 2:1
Břehy – Rockets 4:1, 4:1 na zápasy 2:1

O 3. MÍSTO
Rockets – Kenya 7:1
Marcel Slanina (Rockets): 

„Chtěli jsme dnes hrát zodpovědně odzadu,
což se nám po většinu zápasu dařilo. Rozhodl
začátek poslední třetiny, kdy Kenya, po našem
druhém gólu, nenašla síly na odpor a přidali
jsme další branky.

V sezóně jsme se hodně trápili, výsledky by-
ly lepší než hra. Play-off je o štěstí, a to se k nám
ve čtvrtfinále s Devils přiklonilo. Semifinále by-
lo z naší strany nepovedené, což zapříčinila
kvalita soupeře. Jsme rádi, že jsme uhráli zápas
o třetí místo, a slavíme bronz.“

Fáda Novotný (Kenya):
,,Konečné umístění týmu, je zrcadlo sou-

časného stavu. Děkuju klukům, kteří to berou
trochu zodpovědně.“

FINÁLE
Cepy – Břehy 5:4 s.n., 3:6, 3:4 na zápasy 1:2
Libor Komůrka (Cepy):

,,Především gratulace Břehům k titulu. Udě -
laly pro něj letos maximum a zasloužily si ho!!
Naším klukům velké díky jak za semifinále s Ke -
nyou, tak za finále. V obou dnech jsme podali
výkony, jaké Cepy prostě umí. I když byli oba
soupeři o kousek lepší, dávali jsme do toho
srdce. V semifinále to stačilo, ve finále už ne.
Tam nás chvílema srážely chybičky, které sou-
peř bohužel trestal. Ale ukázalo se, že i za stavu,
kdy prohráváme v zápase o dvě branky, nic ne-
vzdáváme. První zápas jsme dotáhli a rozhodli
v nájezdech. Druhý jsme dobře rozjeli, ale ne-

vyšla nám hrubě druhá třetina. Třetí zápas je
vždy vabank. Škoda, že když jsme vyrovnali
v závěru zápasu na 3:3, tak jsme znovu inkaso-
vali. Pak už si to soupeř pohlídal. Třetí zápas
jsme odjeli na 10 lidí doslova „na krev“! Kdo kdy
hrál třetí finále této ligy ví ,o čem teď mluvím...
To je na hučku do ruky!!!! Cepy forever!“ 

Michal Drápalík (Břehy):
,,Více než 30 let čekání je u konce! Tak by

se v kostce dalo shrnout celé naše dlouhodo-
bé snažení.

Celou základní část jsme odehráli ve vyso-
kém tempu a výsledkově se nám podařilo za-
řadit za suverénní Cepy. Ve čtvrtfinále jsme pře-
šli přes vždy nevyzpytatelné Čuníky 2:0 na
zápasy, ačkoliv to nebylo bez komplikací. De-
set vteřin před koncem druhého zápasu nás
podržel brankář Brykner při střele Kubáta do
odkryté branky. Semifinále pro nás představo-
valo výzvu a reparát za loňské finále s týmem
Rockets. Výsledky dvakrát 4:1 nás poslaly do fi-
nále, ačko liv se rozhodně nejednalo o lehkou
sérii a zvlášť Smekal v bráně soupeřů nám
opět zle zatápěl.

Finále prvních dvou týmů po základní čás -
ti slibovalo hokejbalovou podívanou. V prvním
zápase jsme se dostali do vedení 4:2, které jsme
nesmyslně při dvou našich přesilovkách ztratili,
v nájezdech pak byly šťastnější Cepy, kdy svou
jedinečnost dokázal Kohoutek.

Druhý zápas jsme začali s touhou stav finá -
le srovnat. Po přelévání výsledku z jedné strany
na druhou jsme se dostali do trháku 6:3, který

jsme uhlídali, a početný dav fanoušků si tak
mohl vychutnat třetí rozhodující zápas.

V rozhodujícím zápase panovala lehká ner -
vozita na obou stranách. My jsme jako již tradič-
ně spoléhali na týmový výkon, naproti tomu
u Cepů vyčnívali hlavně Waber a Kohoutek. Po -
té co jsme před třetí třetinou vedli 3:2, se střídaly
šance na obou stranách a ujala se individuální
akce soupeře, který srovnal na 3:3. Nálada zů-
stala bojovná a za minutu jsme zásluhou Pila-
ře vrátili vedení na naši stranu, které jsme udrže -
li, a mohli tak oslavovat první vítězství v zimní
lize v historii týmu Beer Stars Břehy.

Na závěr bych rád poděkoval soupeři HT Ce -
py za finále, které se neslo ve vysoké kvalitě du -
chu fair play. Pro spoustu z nás je to velmi osob-
ní vítězství, kdy jsme o vysněný pohár bojovali
jako parta kamarádů posledních 15 let, kdy
jsme navazovali na tradici hokejbalu ve Bře-
hách. V posledních sezonách nás výsledkově
táhli kluci z okolních klubů a moc bych jim
tímto chtěl poděkovat.“

KONEČNÉ POŘADÍ
1.  BEER STARS BŘEHY 
2.  HT CEPY
3.  ROCKETS
4. KENYA
5.  BC MOTOR STARS JIH 
6.  DEVILS
7.  ČUNÍCI
8.  HBT HVĚZDY
9.  FAN CLUB JESTŘÁBI PŘELOUČ

10.  TPS GAMBRINUS
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Příprava 
přeloučských ragbistů 

na novou sezonu je v plném proudu
Poté, co se podařilo v minulé sezóně týmu Přelouče dostat do fi-

nále 2. ligy, ve kterém sice podlehli týmu Slavie, zajistili si i tak možnost
postupu do 1. ligy, které po rozhodnutí všech hráčů celý tým přijal. Po
menší pauze se tým od prosince schází 3x týdně k tréninkům, aby byl co
nejlépe připraven na 1. ligu. Do konce ledna muži trénovali ve středu
a pátek v tělocvičně 2HaSance, kde se zaměřili na posilování a v neděli
dopoledne běhu na atletickém oválu, ke kterému později přidali i práci
s balónem na hřišti. Od února se změnila příprava na 2 tréninky venku
v úterý a neděli, kde se stále pracuje na fyzičce hráčů, ale dostává se
postupně i více času na hřiště a pátky zůstávají posilovaní v tělocvič -
ně. V neděli 23. 2. tým absolvoval modelový trénink v Praze s týmem
RK Petrovice. Zimní příprava bude zakončena tradičním soustředěním
v Trutnově od 11.–15. 3. 2020, kde muži absolvují 4 tréninkové jednot -
ky na umělé trávě místního fotbalového klubu, které doufejme doko-
nale připraví náš tým na konfrontaci s prvoligovými týmy. První utkání
je na programu hned další týden po soustředění 21. 3., kdy se Přelouč
vydá na půdu úřadujícího mistra ČR Sparty Praha.

Program jarní části 1. ligy:
21. 3. 2020   – 1. kolo RC Sparta Praha – RC Přelouč (venku)
28. 3. 2020 – 2. kolo RC Přelouč – RC JIMI Vyškov (doma) 
                         výkop 14:00
4. 4. 2020  – 3. kolo RC Tatra Smíchov – RC Přelouč (venku)

11. 4. 2020 – 4. kolo RC Přelouč – RC Dragon Brno (doma) 
                           výkop 14:00
25. 4. 2020  – 5. kolo RC Mountfiel Říčany – RC Přelouč (venku)

2. 5. 2020 – 6. kolo RC Přelouč – RC Slavia Praha (doma) 
                         výkop 14:00
16. 5. 2020  – 7. kolo RC Praga Praha – RC Přelouč (venku)

Vojtěch Horáček

ZPRÁVY ZE SOKOLA
Nejpočetnějším sportovním oddílem jsou gymnastky, které svou čin-

nost prezentují především na Mikulášských besídkách. Všechny před-
vedou přeskoky a na koberci kotouly, přemety, stojky nebo mosty a za -
cvičí na kladině. Jedinými rozhodčími jsou tady diváci, kteří odpustí
každou chybu a ocení všechny potleskem. Jen ta nejvytrvalejší děvčata
si troufnou poměřit své umění s gymnastkami z jiných žup. Devět dívek
se zúčastnilo tradičního Memoriálu Ády Hochmanna. Je to dvojboj hraz -
da a akrobacie, který pořádal Sokol Pražský již po šestnácté. Nyní trénují
na župní přebor všestrannosti, kde kromě čtyř gymnastických disciplín
jsou také čtyři atletické, dále šplh a plavání. Od poloviny prosince mohou
gymnastky využívat odpruženou podlahu pod gymnastický koberec.
Moc si to přály a jsou vděčné, že se podařilo tuto ne levnou pomůcku
pořídit. Za cenné rady v oblasti dotací a účinnou pomoc přelouč-
skému Sokolu děkujeme proto také panu Václavu Válkovi.

PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
34. ročník 2019–2020

ROZPIS HC JESTŘÁBI NA BŘEZEN
A-TÝM (1. LIGA)
sobota 7. 3. 14:00 HC Jestřábi Přelouč HBC Plzeň-Litice
neděle 8. 3. 14:00 HC Jestřábi Přelouč HBC Malenovice
neděle 15. 3. 12:00 HBC Plzeň-Litice HC Jestřábi Přelouč
neděle 22. 3. 14:00 HC Jestřábi Přelouč SK Suchdol nad Lužnicí
neděle 29. 3. 15:00 HBC Hostivař HC Jestřábi Přelouč
neděle 5. 4. 14:00 HC Jestřábi Přelouč HBC Highlanders Prachatice
neděle 1. 3. 13:00 HBC Rakovník HC Jestřábi Přelouč

B-TÝM (REGIONÁLNÍ LIGA VÝCHOD)
neděle 8. 3. 17:00 HBC Delta Pardubice HC Jestřábi Přelouč B
sobota 14. 3. 17:00 HC Jestřábi Přelouč B SK Prachovice
neděle 22. 3. 10:30 HBC Jokerit Chrudim HC Jestřábi Přelouč B
sobota 28. 3. 17:00 HC Jestřábi Přelouč B Ježci Heřmanův Městec B
neděle 5. 4. 17:00 HBC Opatovice nad Labem HC Jestřábi Přelouč B

DOROST (EXTRALIGA divize VÝCHOD)
neděle 8. 3. 11:30 HC Jestřábi Přelouč TJ Kovo Praha
neděle 15. 3. 12:00 HBK Bulldogs Brno HC Jestřábi Přelouč
neděle 22. 3. 11:30 HC Jestřábi Přelouč HBK Kyjov
neděle 5. 4. 16:00 HBC Hostivař HC Jestřábi Přelouč
neděle 1. 3. 14:00 SK Ježci Heřmanův Městec HC Jestřábi Přelouč

- fáda -
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MASOPUSTNÍ DOPOLEDNE V PŘELOUČI, 22. 2. 2020

Na akci se podíleli: KICMP, DDM Přelouč, Město Přelouč, Klub Sluníčko, Charita Přelouč, Městská knihovna Přelouč,
Městská policie Přelouč, Technické služby města Přelouč.

Všem patří velké poděkování a také vám všem, kdo jste na masopust dorazili. Těšíme se zase za rok!
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… výsledky utkání sehraných do 20. 2. 2020

Muži:
Sokol Vysoké Mýto – BK Přelouč 84 : 65 (46:33)
Body: Zikmunda 22, Bulušek 14, Škarda 13, Dašek 8, Šindelář Mi 4,

Dante 3, Šindelář Ma 1

Basketbal TJ Svitavy – BK Přelouč 85 : 70 (38:48)
Body: Bulušek 22, Škarda 15, Dašek 14, Dante 9, Kautský 5, Šinde-

lář Ma 3, Šindelář Mi 2

BK Přelouč – TJ SPŠS Náchod       72 : 73 (37:34)
Body: Zikmunda 19, Škarda 15, Bulušek 14, Dašek 10, Kautský 5,

Dante 4, Šindelář Mi 3, Pála 2

BK Přelouč – Loko Trutnov           67 : 101 (34:50)
Body: Bulušek 22, Zikmunda 14, Škarda 11, Kautský 6, Dante 5, Šin-

delář Ma 4, Dašek 2, Šindelář Mi 2, Kubát 1

Ženy:
BK Přelouč – TJ Sokol Stěžery      77 : 49 (38:25)
Body: Nešetřilová 19, Pluhařová 17, Žáková 12, Písařová 12, Hejná 5,

Rozsévačová 4, Bogdányová 4, Sedláčková 4

BK Přelouč – TJ BSK Jičín               88 : 44 (45:22)
Body: Pluhařová 18, Nešetřilová 16, Žáková 13, Hejná 12, Sedláčko -

vá 10, Písařová 7, Doležalová 5, Rozsévačová 5, Bogdányová 2

TJ Jiskra Havlíčkův Brod – BK Přelouč 76 : 64 (43:34)
Body: Roubová 16, Nešetřilová 14, Žáková 14, Písařová 8, Sedláčko-

vá 7, Rozsévačová 5

BK Přelouč – SK Týniště n. Orlicí 75 : 57 (39:29)
Body: Pluhařová 17, Žáková 14, Sedláčková 10, Němečková 9, Roz-

sévačová 8, Hejná 8, Roubová 7, Bogdányová 2

BK Přelouč – Sokol Hradec Králové 54 : 90 (28:48)
Body:  Pluhařová 18, Němečková 9, Žáková 8, Hejná 6, Rozsévačová

4, Bogdányová 4, Sedláčková 3, Novotná 2

Mladší žáci U 14:
BK Přelouč – SKB Česká Třebová 32 : 36 (18:18)
Body: Soldán 11, Znamenáček 6, Dobruský 5, Uchytil 4, Morávek 2,

Verunáč 2, Novotný 2

BK Přelouč – SKB Česká Třebová 37 : 32 (20:10)
Body: Soldán 9, Morávek 6, Verunáč 6, Dobruský 4, Novotný 4,

Znamenáček 4, Uchytil 2, Válek 2

BK Přelouč – ADFORS Basket Litomyšl 52 : 41 (28:18)
Body: Dobruský 13, Morávek 9, Vomlel 8, Válek 6, Novotný 6, Ho-

rák 4, Uchytil 4, Dostál 2

BK Přelouč – ADFORS Basket Litomyšl                44 : 45
(po prodloužení, 35:35, 21:20)

Body: Dobruský 12, Uchytil 8, Dostál 6, Válek 6, Novotný 5, Morá-
vek 3, Synek 2, Horák 2

Nejmladší minižáci U 11:
BK Přelouč – SŠB Pardubice          106 : 6 (52:0)
Body: Horák 22, Kuchyňka 20, Jarolím 16, Rosenberger 15, Školník 8,

Konvalina 8, Mucha 8, Školníková 3, Hladík 2, Mareček 2,
Marek 2

BK Přelouč – SŠB Pardubice          100 : 16 (48:10)
Body: Miartušová 22, Konvalina 22, Horák 18, Mareček 8, Marek 6,

Jarolím 4, Rosenberger 4, Školníková 4, Kuchyňková 4, Mu-
cha 4, Školník 2, Jelínek 2

Basketbal TJ Svitavy – BK Přelouč 52 : 73 (26:31)
Body: Horák 26, Konvalina 16, Jarolím 11, Miartušová 9, Rosenber-

ger 5, Marek 4, Mucha 2

Basketbal TJ Svitavy – BK Přelouč 33 : 79 (14:34)
Body: Horák 21, Konvalina 14, Marek 10, Hladík 8, Rosenberger 8,

Miartušová 8, Jarolím 6, Mucha 2, Přemyslovský 2

Domácí zápasy – březen:
1. 3. – muži – Jiskra Hořice 

14. 3. – ženy – TJ Pardubičky, mladší žáci – SŠB Pardubice
15. 3. – ženy – SŠB Pardubice

D. Rambousková

V březnu během postního období sportovní fanoušci půst ohled-
ně florbalu držet nemusí a mohou naopak shlédnout to nejlepší,
co florbal v Přelouči nabízí – elitní soutěž Pardubického a Králové-
hradeckého kraje:

Regionální liga mužů – neděle 15. března:
9:00 Orel Přelouč – Titáni Pardubice

10:30 Špindl Ubals Vrchlabí – Primátor Náchod B
12:00 Sokol Pardubice U50/B – Titáni Pardubice
13:30 Orel Přelouč – Špindl Ubals Vrchlabí 
15:00 Primátor Náchod B – Sokol Pardubice U50/B

V době uzávěrky Roštu se mužský tým Orla veze na vítězné vlně –
z posledních 4 utkání vytěžil plný počet 12 bodů! To mu pomohlo
propracovat se na 8 příčku 11-členné tabulky a výrazně tak zvýšit
své šance na záchranu v soutěži.

Přispěla k tomu zejména nestárnoucí dvojka v první lajně La-
dislav Jezdinský – Jan Pozler: první už má na svém kontě 18 přesných
zásahů do soupeřových sítí a druhý pak 17 úspěšných přihrávek na
gól, což je staví v celkovém hodnocení celé soutěže na čtvrté, respek-
tive třetí místo.

V neděli 15. března tak nejenom tuto dvojku uvidí v akci i flor-
baloví diváci v Přelouči, a to nejprve proti devátým Titánům z Par-
dubic a následně od 13:30 pak proti čtvrtému celku tabulky z Vrchla-
bí. Doufejme, že týmovým výkonem urvou Orlové v důležitých
soubojích nějaké další body, které pomohou k záchraně soutěže
i pro příští sezónu.

Na závěr pak připomínáme, že stále je možné začít hrát florbal
ve všech věkových kategoriích dětí a mládeže. Stačí přijít na tré-
nink v úterý či čtvrtek mezi 16 a 19 hodinou do městské haly Za Fon -
tánou a přihlásit se u trenérů, nebo zavolat na číslo 732 610 593. 

Mít své vlastní florbalové vybavení není nutné, pro začátek jej
můžeme zapůjčit včetně vybavení gólmanského.

Mirek Kumstýř

Pod basketbalovými koši…

Orel Přelouč – oddíl florbalu
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Doplňovačka – soutěž o 2 vstupenky do přeloučského kina
Do letošních vydání Roštu jsme zařadili novou část pro menší i větší milovníky luštění. V každé tajence dopl -

ňovačky je ukrytý název zvířete z fotografické sbírky Petra Šimona (www.photosimon.cz).

Správné znění únorové doplňovačky bylo: TETŘEV HLUŠEC
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) je velký druh hrabavého
ptáka z čeledi tetřevovitých. Samec dorůstá do délky těla
74–90 cm, samice je téměř o třetinu menší, délka těla 54–
63 cm. Samec je zcela nezaměnitelný, tmavý, s bílou skvr-
nou v ohbí křídla a zblízka patrným modrozeleným leskem
na hrudi. Na břiše a dlouhém, oble zakončeném ocase má
několik bílých skvrn. Nad očima jsou dobře patrné červe -
né poušky, zobák je slámově žlutý. Samice je nenápadně
hnědá, tmavě proužkovaná. Od podobné samice tetřívka
obecného se liší výrazně větší velikostí, oranžovohnědou
hrudí bez proužků, nápadnějšími ramínky, často poněkud

světlejším a rezavějším opeřením a delším, více zaoblenějším a rezavěji zbarveným ocasem. 
V současné době žije jediná životaschopná populace na Šumavě, kde je soustředěno 90 % všech našich tetřevů.
Hnízdiště se zde nacházejí téměř výhradně v nadmořské výšce 1000–1370 m n. m. a jsou soustředěna především
do její centrální a západní části, hlavně na centrální pláně modravské a kvildské a vysoké polohy železnorudské
hornatiny, včetně kotliny horní Křemelné. Zbytkové populace tetřeva hlušce se vyskytují také ve Slavkovském le -
se, Beskydech, Jeseníkách a Králickém Sněž -
níku.                               (čerpáno z internetu)

3/20

DOPLŇOVAČKA
Tajenku doplňovačky, kterou je …, najdete
v prostředním řádku.

1. Místa, kde se převáží přes řeky. – 2. Ka-
baretní písně. – 3. Příběhy. – 4. Ženy holdu -
jící cigaretám. – 5. Sou části slov připojova-
né ke kmeni slov. – 6. Kopce (zdrobněle). –
7. Přemisťování vojsk. – 8. Kytky. – 9. Vývo -
je k lepšímu. – 10. Drobné výrobky pe kaře. 

Pomůcka: kuplety

Velice děkujeme všem luštitelům, kteří do redakce poslali správ-
né znění doplňovačky. Děkujeme i paní Hývlové z Městské knihov -
ny, s jejíž pomocí se skupina luštitelů velice rozšířila. Únorovou
výherkyní se stala Ilona BLAŽEJOVÁ. Moc gratulujeme a prosíme,
aby si přišla do redakce Roštu na Městský úřad, Přelouč, 3. patro
vyzvednout poukázku na vstupenky do kina. 
Odpovědi nové doplňovačky zasílejte na mail: rost@mestopre -
louc.cz. Pro dalšího výherce je připravená opět poukázka na
2 vstupenky do přeloučského kina. 

SOUTĚŽ
O 2 VSTUPENKY

DO KINA 
V PŘELOUČI

DOPLŇOVAČKA 
V ROŠTU

Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 3 – 6. března 2020. 
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. 3. 2020.

CITÁTY JANA WERICHA
Únorová tajenka z galerie citátů Jana Wericha zněla: Lidská paměť je taky bludiště, moc věcí se tam ztratí. Děkujeme všem,
kteří zaslali správné odpovědi. 
V rámci losování se výhercem stal Jaromír Hromádko, gratulujeme. Věcná odměna je připravena v redakci Roštu, Městský
úřad Přelouč, 3. patro. 
Nové znění tajenky zašlete na e-mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte 466 094 103. Těšíme se na vaše nové odpovědi.
Nápověda k tajence č. 3: Přirozeností … konec citátů naleznete v tajence.



Pokračování programu na předposlední straně.Příští číslo Roštu vyjde v pátek 3. 4. 2020.


