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vá, neuvěřitelné 100. narozeniny. Městská kni -
hov na opět připravila pro děti v rámci letních
prázdnin čtenářské dílny s názvem Prázdnino-
vé výpravy do Knihozemě Ve středu 24. 7. 2019
se natáčely v našem městě a okolí Cyklotoulky
s Českou televizí. Moderátorská dvojice Stani-
slav Bartůšek a Eva Brodnianská se za doprovo-
du místostarosty našeho města Ivana Morav-
ce vydali na cca 50 km cyklovýlet po Přelouči
a okolí. Koncem července odešel po 15 letech
z naší farnosti pan Lubomír Pilka. S panem fa-
rářem se rozloučilo také vedení města Irena Bu-
rešová a Ivan Moravec. V průběhu července se
dokončily veškeré úpravy v rámci „Regenerace
panelového sídliště U Školy v Přelouč – 3. etapa,
k poslednímu červenci proběhlo dokončení vel -
kých staveních prací v ulici Boženy Němcové. 

Srpen 
Letní prázdniny probíhaly jak na Gymnáziu

a Střední odborné škole Přelouč, tak na Základ-

ní škole Masarykovo náměstí ve znamení sta-
vebních úprav. V budově teoretického vyučová -
ní Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč
v ulici Obránců míru probíhala rekonstrukce
sociálního zázemí v celé budově. Koncem srpna
se dokončila celková výměna oken na hlavní
budově Základní školy Masarykovo náměstí.
Po dobu letních prázdnin probíhala v prosto-
rách Městské knihovny výstava výtvarných pra -
cí dětí ze ZUŠ Přelouč. A zároveň pod záštitou
Městské knihovny probíhala velká prázdninová
městská šifrovací hra „Šifra mistra Quise“. Po-
slední srpnový den se sjela do našeho města
historická vozidla v rámci 12. ročníku RALLY
ŽELEZNÉ HORY. 

Září
Odpoledne plné her, ukázek, dílniček a kví -

zů proběhlo za krásného počasí v areálu pod

parkem v půlce září. Konal se 2. ročník s názvem
AKTIVNÍ PŘELOUČ, na kterém se prezentova-
lo více než 35 sportovních klubů, zájmových
spolků a neziskovek. Další sobotu se pak konal
jubilejní 25. ročník udílení Cen Františka Fili-
povského za dabing. Jubilejní ročník se vysílal
historicky poprvé živě na internetových strán-
kách České televize a zároveň byla prostřed-
nictvím České mincovny ražena medaile s port -
rétem Františka Filipovského. Mezi hosty letos
opět nechyběli významní herci a umělci z ob-
lasti dabingu a další významné osobnosti, slav -
nostní večer opět bravurně moderoval Ondřej
Kepka. Velice jsme si vážili osobní účasti hereč-
ky Elišky Balzerové, která se o Ceně diváků do-
zvěděla skutečně na poslední chvíli, a přesto
si udělala čas a do Přelouče přijela. Již v září od-
startovala jedna z mnoha akcí, kterými si naše
město připomínalo 30 let od sametové revolu-
ce. Muzejník Matěj Pešta připravil fotovýstavu
s názvem „Budování a demolice. Proměny měs -
ta Přelouč v letech 1945–1989“. 

Říjen
V rámci programu doplnění dřevin městské

zeleně v našem městě byla dokončena 1. etapa.
Výsadba nových dřevin proběhla v ulicích Ve-
verkova, J. Dítěte, Pardubická, Přemyslova, Ra-
čanská a Obránců míru. Celkem bylo vysazeno
51 dřevin, z toho 41 keřů a 10 stromů. V rámci
jednání rady města 7. 10. se projednala mož-
nost čerpání dotace na podporu a výstavbu no-
vé knihovny s prostředků ITI Hradecko – par-
dubické aglomerace. Od půlky října byla pro
širokou veřejnost zahájena ve vstupním vesti-
bulu Městského úřadu výstava „Od sametové
revoluce po vznik městského úřadu Přelouč
v letech 1989–1990“, kterou připravil Matěj
Pešta. Městská knihovna oslavila v tomto roce
130. vý roční od založení. V čítárně jsme mohli
navští vit výstavu blahopřání pro knihovnu k je -
jímu krásnému kulatému jubileu.

Listopad
V tomto měsíci jsme si připomněli přede-

vším 30 let od sametové revoluce. Kromě již
zmíněných výstav se uspořádaly dva slavnostní
koncerty. Jeden ve stylu bigbítu s názvem „Sa-
metovej bigbít“ v sále Občanské záložny, kde se
představily přeloučské kapely Dechitaki, Acous-
tic Band, Polymetal a Jahody. V sále přeloučské-
ho kina přímo v den výročí 17. listopadu jsme

měli možnost poslechnout si slavnostní kon-
cert Pardubického komorního orchestru s ná-
zvem „… od Mozarta po Hapku…“. Na Ma sa -
ry kově náměstí jsme měli k dispozici také
venkovní výstavu 30 let svobody – než přišla
svoboda, kterou uspořádal Pardubický kraj a jim
zřizovaná muzea. Na několika panelech jsme si
mohli připomenout život v normalizaci.

Prosinec
Co se týkalo stavebních prací koncem roku

v našem městě, určitě musíme zmínit velice
dobrou práci firmy Novostav Komunikace a. s.
Hradec Králové na cestě k faře, spolupráce s tou -
to firmou je skutečně vynikající. Dále se také
dokončily práce v ulicích Tyršova a téměř před
dokončením jsou i práce v ulici Jaselská. Posled-
ní měsíc v roce patřil také mnoha kulturním
akcím, vánočním koncertům a tradičnímu zpí -
vání před Občanskou záložnou 23. 12. Důle-
žitým dnem pro naše město byla také středa
18. prosince, kdy paní starostka Irena Burešová
udělila významnému přeloučskému rodákovi
a jubilantovi panu Josefu Volejníkovi čestný ti -
tul Osobnost města Přelouče, který zároveň osla -
vil koncem roku neuvěřitelných 90 let. Pan Vo -
lejník největší část svého života věnoval včelaření
a právě díky jeho velkému přínosu v oboru vče -
lařství naše zastupitelstvo udělení čestného ti-
tulu Osobnost města Přelouče panu Volejníko -
vi jednohlasně schválilo.                                  MG
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Leden
Díky výstavbě chodníků podél ulice Hradec-

ká a Nádražní začal již naplno fungovat provoz
v těchto ulicích, dále i bezbariérová pěší trasa
od vlakového nádraží až k nádraží autobusové-
mu a bezbariérový přístup k budově polikliniky
u nádraží, zprovoznilo se i parkování směrem
k podchodu vedle firmy Elmet. V lednu také
osla vila přeloučská trojčata Adélka, Michal a Fi -
lip Moravcovi 15. narozeniny. V rámci jejich ku-
latých narozenin je přivítala a popřála trojčatům
paní starostka. V kostele sv. Jakuba se usku teč -
 nil také Tříkrálový koncert žáků ZUŠ Přelouč.

Únor
Hned první sobotu v únoru proběhlo slav-

nostní otevření výstavy Beatová a rocková hud-
ba na Přeloučsku v letech 1964–1989, kterou
při pravil správce muzejních sbírek Matěj Pešta
za pomoci Jaroslava Foršta. Výstava byla pro ve -
řejnost k dispozici až do 25. května ve výstavním
sále KICMP. Městská knihovna připravila pro své
čtenáře další zajímavý program „S baterkou do
knihovny“, kterou tentokrát navštívilo víc než
90 čtenářů i nečtenářů a baterkovou párty si
opravdu užili. 9. února se konal také 2. ples
Města Přelouče v prostorách Občanské záložny.

Březen
Po hodně dlouholeté odmlce se konal v Pře -

louči masopust. Slavnostní průvod odstartoval

v 9 hodin z Václavského náměstí v čele s „Bě-
hounem“, kterému po dobu masopustu na Ma-
sarykově náměstí předala starostka města Irena
Burešová klíč od města. Nechyběl ani zlobivý
medvěd a obnovená tradice „tahání vola na věž“.
Plno práce měli druhý březnový víkend pře -
loučští hasiči, kteří likvidovali škody způsobené
v průběhu celého víkendu díky velice silnému
větru, kromě popadaných stromů a větví bo-
hužel došlo také k požáru hájenky u Valů, kde
také hasiči zasahovali. V tomto měsíci jsme si
připomněli rok od úmrtí významného přelouč-
ského rodáka a malíře Ivo Štěpánka. 

Duben
V tomto měsíci se zavedla změna dopravní

si tuace v ulicích Gagarinova, Kosmonautů a Ji-
ráskova, díky které byl zaveden jednosměrný

provoz s vedením cyklistů v protisměru. V rám -
ci dubnového zastupitelstva města se schválila
studie zástavby lokality Na Hodinářce zpraco-
vanou Ing. Arch. Pavlem Mudruňkou, jednalo
se o druhou rozšířenou variantu tohoto archi-
tekta a také se na tomto zasedání odsouhlasila
realizace veřejného kluziště jako multifunkční
sportovní plochy pro celoroční využití o rozmě-
ru 20 x 40 m. Po dvouleté pauze se opět usku-
tečnil večer s videokronikou města Přelouče,
v rámci tohoto večera se občanům připomně-
ly roky 1990 a 1991. Městská knihovna vyhlási -
la společně ve spolupráci s Mateřskou školou
v Kla denské ulici a Odborem životního prostře-
dí MÚ Přelouč v druhé půlce dubna „Nejkrás-
nější strom Přelouče 2019“, kterým se stala lípa
svobody ve Zborovské ulici. Zároveň se vysadily
4 javory nedaleko lokality Na Hodinářce. Cel-
kem 114 dětí přišlo 5. dubna k zápisu do 1. tříd
na obou přeloučských základních školách. 

Květen
V souvislosti s revitalizací Račanského ryb-

níka se odsouhlasila spolupráce s Regionální
rozvojovou agenturou Pardubického kraje a bu -
de se to týkat odstranění panelového opevně-
ní břehů a dnového sedimentu, zmírnění sklonů
svahů a jejich opevnění, vybudování nového pří -
stupu do prostoru zátopy rybníka, vytvoření
funkčního litorálního pásma a úpravy okolní
zeleně. Se započetím stavby se počítá na jaře
v roce 2020. Naše město získalo 1. místo v sou -
těží obcí „O perníkovou popelnici 2018“ ve zpět -
ném odběru drobného elektrozařízení v kate-
gorii obcí nad 5000 obyvatel. 1. cenu převzala
starostka města 28. 5. 2019 a velký dík patřil
všem občanům, kteří svým zodpovědným pří-
stupem přispěli k tomuto ocenění pro naše
město. 12 přeloučských basketbalistů Kade-
tů U17 přivítala starostka města Irena Bure-

šová v zasedací místnosti Městského úřadu
v Přelouči. Kadeti U17 získali titul „Mistr nadre-
gionální soutěže Kadetů v kategorii U17“, his-
toricky poprvé se podařilo těmto sportovcům
vyhrát všechny zápasy bez jediné porážky. Smí-
šený pěvecký sbor J. B. Foerster Přelouč před-
nesl krásný koncert v Senátu Parlamentu Čes -
ké republiky pod záštitou místopředsedkyně
Senátu Miluše Horské. Čestný titul OSOBNOST
PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2018 získal
přeloučský rodkák Josef Voeljník za celoživotní
přínos našemu regionu v oboru včelařství. Ti-
tul uděluje hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický a předávání proběhlo ve Východo-
českém divadle v Pardubicích.

Červen
40. výročí od otevření oslavila MŠ Kladenská

Přelouč, pestrý program probíhal na školní za-

hradě ma teřské školy pod názvem „Letem svě -
tem“. Významné 55. výročí slavil také Domov
u fontány. Velice důležité veřejné projednání plá -
nované regenerace sídliště „U Sokolovny“ pro-
běhlo ve velké zasedací místnosti Městského
úřadu Pře louč. Účast ze strany veřejnosti byla
vysoká a pro jednaly se návrhy tras chodníků,
par kovacích stání, umístění mobiliáře, dětských
a spor tovních hřišť. Toto veřejné projednání
by lo velkou pomocí pro odbor správy majetku
v rámci příprav a realizace regenerace této čás -
ti našeho města. Nejenom pro děti připravil od -
bor život ního prostředí a Město Přelouč v rámci
motivačního programu ELEKTROWIN zábav -
nou akci s názvem „Hrátky s Elektrowinem“,
jejíž součástí byla i výstava recyklace elektra.
V pro storách KICMP byla otevřena pro širokou
veřejnost k dispozici další, tentokrát autorská
výstava obrazů MUDr. Aleše Bučka. Odstarto -
valy také tradiční letní středeční koncerty na
Masarykově náměstí. I v tomto roce předalo
Měs to Přelouč nejlepším žákům obou základ-
ních škol a Základní umělecké školy Přelouč
REPREZENTANTA ŠKOLY 2018/2019. Od 14.
do 16. čer vna žila Přelouč fotbalem, konal se
61. ročník Celostátního žákovského turnaje v ko -
pané. 

Červenec
Hned z kraje měsíce oslavila významná ju-

bilantka našeho města, paní Zdeňka Miholo-
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Ve dnech 24.–25. 10. 2019 proběhla
v Plzni již 56. konference Společnosti pro
rozvoj ve řejného osvětlení ČR, pod záštitou
primátora hostitelského města Martina Ba-
xy a příslušných vládních resortů. Jaký měla
průběh a jaké konkrétní výstupy přinesla pro
rozvoj veřej ného osvětlení v obcích a měs-
tech jsme se zeptali přímého účastníka, ře-
ditele Technic kých služeb města, pana Karla
Šilhavého:

„Technické služby města Přelouče jsou dlou -
 holetým aktivním členem Společnosti pro roz -
 voj veřejného osvětlení. Letošní podzimní kon -
 ference se zúčastnilo 134 subjektů zabývajících
se světelnou technikou, ať už výrobců, doda-
vatelů, správců soustav, či specialistů v oboru.
Hlavní téma konference, Role státu při obno-
vě veřejného osvětlení ve městech a obcích ČR,
podpořila i „premiérová“ účast kompetent-
ních zástupců MMR, MPO a MŽP na úrovni
náměstků a ředitelů odborů jednotlivých mi -
nisterstev. Velká část prezentací a diskuzí by-
la věnována právě technologickému vývoji
v oboru a podpoře úspor energií ve vztahu

k ži votnímu prostředí, s akcentem na omeze-
ní svě telného smogu a rušivého světla obecně.

Na tomto místě je třeba připomenout, že
i v loňském roce podalo město Přelouč v řád -
 ném termínu žádost o dotaci v rámci aktuál -
 ně jediného investičního dotačního progra-
mu EFEKT 2020 na obnovu soustav veřejného
osvět lení pro dalších cca 200 světelných bo-
dů. V případě úspěšné realizace bude ve
městě obnoveno formou prosté výměny sví-
tidel s úspornými LED zdroji, kromě stan-
dardních investičních akcí, již 375 osvětlova-
cích těles. Kromě toho proběhne v únoru
2020, vzhledem ke stáří soustavy, rozsáhlá
kontrola stability a pevnosti původních slou-
pů veřejného osvětlení autorizovanou zku-
šebnou. 

Připravované změny, resp. rekodifikaci
sta vebního práva v oboru kvalitního osvět-
lení ve řejného prostoru představila ředitelka
odboru stavebního řádu MMR. V současnos-
ti je legislativní záměr předložen vládě ČR,
vydání ve sbírce zákonů se předpokládá do
konce roku 2020. Mj. by měl ve výsledku

urychlit povolování staveb, zjednodušit do-
kumentaci, redukovat dotčené orgány, upřes -
nit pojem „veřejný zájem“, sjednotit formy
vyjádření, oddělit funkce státní správy od sa-
mospráv a preferovat elektronizaci staveb-
ního řízení. 

Dalšími tématy konference byla mj. kon-
trola kvality realizovaných instalací veřejné-
ho osvětlení dodavatelským způsobem nebo
celosvětově narůstající problém světelného
znečištění a škodlivost přesvětlení veřejného
prostoru nejen na obyvatelstvo, ale i na ži-
votní prostředí obecně a možnému narušení
sta bilních ekosystémů. O připravované me-
todice pro starosty v oboru SmartCity tech-
nologií, po hovořila výkonná ředitelka svazu
měst a obcí.

Nejpodstatnějším výsledkem 56. konferen-
ce bylo uznání autority Společnosti pro rozvoj
veřejného osvětlení jako odborného garanta
v oboru veřejného osvětlení v ČR kompetent-
ními orgány státu a zahájení vzájemně re-
spektovaného dialogu.“

Redakce Roštu, Karel Šilhavý

UPOZORNĚNÍ
Od 1. ledna 2020 do 30. června 2020 se hradí místní poplatek
za odpad na rok 2020 a místní poplatek za psa na rok 2020!

– Místní poplatek za odpad za každou přihlášenou 
osobu v obci a místních částech 600,- Kč

– Místní poplatek za odpad za stavbu určenou
k individuální rekrea ci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba 600,- Kč
– nutná ohlašovací povinnost k evidenci – pokud nebude

splněna ohlašovací povinnost vlastníkem nemovitosti,
správce daně může uložit pokutu do výše 500 000,00 Kč
(§ 247a zákona 280/2009 Sb. – daňový řád)

POZOR – při platbě vždy uvádět u KAŽDÉ osoby přidělený va-
riabilní symbol – zjištění na Městském úřadě v Pře-
louči (oddělení pohledávek a přestupků, pokladna),
číslo účtu: 19-1425561/0100 KB, a.s.

Místní poplatek za psa na rok 2020

– doba splatnosti od 1. ledna 2020 do 30. června 2020
– u nově přihlášených psů v roce 2020 – doba splatnosti do 30 dnů

od data poplatkové povinnosti
– povinnost přihlásit a platit za psa starších 3 měsíců
– sazba poplatku: 

a) za prvního psa držitele přihlášeného v obci 
– v rodinném domě v části města Přelouč 360,- Kč 
– v ostatních případech v části města Přelouč 1 200,- Kč
– v částech města Lohenice, Mělice, Klenovka, 

Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly 120,- Kč

b) za druhého a dalšího psa držitele přihlášeného v obci 
– v rodinném domě v části města Přelouč 540,- Kč
– v ostatních případech v části města Přelouč 1 500,- Kč 
– v částech města Lohenice, Mělice, Klenovka, 

Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly 360,- Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
– za prvního psa 120,- Kč 
– za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč

POZOR: 
Od 1. 1. 2020 jsou nově, mimo stávajícího osvobození, osvobo-

zeny osoby, které jsou závislé na jiné fyzické osobě a osoby s průka -
zem ZTP.

U poplatníka, na kterého se vztahovala sazba poplatku ze psů, kte -
rý je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdovec ké -
ho důchodu, který je jeho jediným zdrojem přijmu, anebo po ži va te -
lem sirotčího důchodu platí nadále sazba za prvního psa 120,- Kč, za
druhého a dalšího psa 300,- Kč.

Vzhledem k povinnosti čipování psů od 1. 1. 2020 jsou poplat-
níci povinni nahlásit na Městském úřadě v Přelouči evidenční číslo
a typ elektronického čipu nebo číslo tetování, jímž byl pes označen,
a datum čipování či tetování psa, které doloží potvrzením vydaným
odborně způsobilou osobou, která provedla označení psa elektro-
nickým čipem nebo tetováním.

Další informace: 

Obecně závazná vyhláška Města Přelouč č. 8/2019 o místním po-
platku za svoz komunálního odpadu
Obecně závazná vyhláška Města Přelouč č. 7/2019 o místním po -
plat ku za psa
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Rada města
Na 28. schůzi Rady města ze dne 18. 11.

2019 se mimo jiné projednalo několik zřízení
věcných břemen, schválila se smlouva o dílo na
zpracování projektové dokumentace ve stup-
ni DUR + DSP a DPS k projektu „Zkapacitnění
ka nalizace u toku Švarcavy“ se společností Vo -
dohospodářský rozvoj a výstavba a. s. Praha za
na bídkovou cenu 1 190 000 Kč bez DPH. Na vě -
domí se vzal zápis OV Lohenice z 3. 11. 2019,
zápis KMS Štěpánov z 6. 11. 2019, dále finan-
cování 25. ročníku Ceny Františka Filipovského
za dabing. Schválila se smlouva o trvalém při-
pojení elektrické požární signalizace prostřed-
nictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult
centrální ochrany, o vyhodnocení požárně –
taktických informací a o přijetí opatření pro
účinné provedení zásahu jednotkou požární
ochrany, uzavíranou s HZS Pardubického kraje
pro objekt Sportovní hala, Za Fontánou, Pře-
louč, dále plán inventur na rok 2019. Řediteli
Technických služeb města Přelouče rada ulo-
žila zajistit provedení kontroly pevnosti a sta-
bility vybraných sloupů veřejného osvětlení. 

Dne 2. 12. 2019 se konala 29. schůze Ra-
dy města. Například se na této radě projednal
návrh OZV č. 8/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů, návrh OZV č. 7/2019 o místním
poplatku ze psů, návrhy rozpočtů příspěvko-
vých organizací na rok 2020, střednědobé vý-
hledy rozpočtu příspěvkových organizací na
roky 2021 – 2022, návrh rozpočtového opatře -
ní č. 6 rozpočtu města na rok 2019, návrh roz-
počtu města na rok 2020. Rada schválila smlou -
vu o dílo s VN KONZULT, s. r. o. na projekty
„Chodník ulice Kladenská, Přelouč“ a „Sportov-
ní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská 494,
Přelouč“. Na oba tyto projekty se zároveň řeší
dotace – na projekt Chodník v Kladenské ulici
z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu a na Sportovní hřiště u ZŠ Kladenská
ulice z podprogramu MMR ČR Podpora obcí
s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotační titul Pod-
pora obnovy sportovní infrastruktury. Rada
odsouhlasila pořízení projektových dokumen -
tací na rekonstrukce městských komunikací
v roce 2020 pro rekonstrukci Veverkovy ulice
vč. VO, studii řešení Husovy ulice bez záhonů,
rekonstrukci a výstavbu chodníků v Klenovce, re-
konstrukci chodníku ve Lhotě u silnice III/03323,
výstavbu cesty na pozemku p. č. 233/2 v k. ú. Mě -
lice, výstavbu odvodňovacího žlabu u garáží
v Kladenské ulici, podél ulice Profesora Plesko -
ta, studii řešení společného provozu chodců
a cyklistů v místě stávajícího chodníku mezi uli-
cemi Dobrovského a Kolínskou. Mimo jiné se
taky projednaly zápisy OV Klenovka z 18. 10.
2019, OV Mělice z 24. 11. 2019, KMS Tupesy
ze dne 22. 11. 2019 a KMS Lhota – Škudly ze

dne 18. 11. 2019. Schválila se také například
smlouva o poskytování pečovatelské služby
pro obec Jankovice. Projednal se návrh na udě -
lení ceny Osobnost Přelouče panu Josefu Vo-
lejníkovi. Rada také povolila zřízení funkčního
místa referent silničního hospodářství ve sta-
vebním oboru a stanovila celkový počet za-
městnanců úřadu na 91 s účinností od 1. 1. 2020.
Na závěr této rady se schválil program VII. Za-
sedání Zastupitelstva města Přelouče.

Zastupitelstvo města
V pořadí VII. zasedání Zastupitelstva měs -

ta Přelouče se konalo 17. 12. 2019. Na úvod
zasedání přednesla starostka města Bc. Irena
Burešová zprávu o činnosti rady města v obdo-
bí mezi VI. a VII. zasedáním zastupitelstva měs -
ta, dále se projednaly návrhy a stanoviska vý-
borů majetkového, finančního a kontrolního,
a dále osadních výborů Lohenice, Mělice a Kle -
novka, dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí
půjčky společnosti Vodovody a kanalizace Par -
dubice a. s., majetkové převody, návrh OZV
č. 7/2019 o místním poplatku ze psů, návrh
OZV č. 8/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívá ní a odstraňování komunálních
odpadů, změnu podmínek pro vypracování

architektonických studií nové budovy Městské
knihovny Přelouč, návrh rozpočtového opatře-
ní č. 6 rozpočtu města pro rok 2019, dále také
návrh rozpočtu města pro nový rok 2020. To-
to zastupitelstvo také projednalo podání žá-
dosti o dotaci na projekt „Sportovní hřiště s bě-
žeckým oválem u ZŠ Kladenská 494, Přelouč“,
návrh na udělení ceny Osobnost města Přelou-
če panu Josefu Volejníkovi, výplatu odměn čle -
nům komisí a výborů za rok 2019, stanovení vý -
še odměn neuvolněným členům zastupitelstva
města od 1. 1. 2020.

Všechna usnesení z rad a zastupitelstva na-
leznete na stránkách města.                 MG

1/20

Veřejné osvětlení a životní prostředí

I v letošním roce přišly zazpívat před vánočními svátky zaměstnancům Městského úřadu 
děti z Mateřské školy v Kladenské ulici. 

Navodily tu správnou předvánoční atmosféru a zazněly koledy, písničky a přání.          MG

Pozvánka na veřejné projednání 
plánované regenerace sídliště 

„U Sokolovny“ – 2. etapa
Dovolujeme si Vás pozvat na další veřejné projednání návrhu úprav 

veřejného prostranství sídliště ohraničeného ulicemi ČSA, 
Žižkova, K. Čapka a Smetanova, které se bude konat

ve čtvrtek 16. 1. 2020 od 15.30 hod. na Městském úřadě 
v Přelouči, ve velké zasedací místnosti ve 3. patře.

Předmětem jednání bude finální podoba úprav regenerace sídliště 
„U Sokolovny – 2. etapa“ a informace o realizaci parkovacích stání.

Předem Vám děkujeme za spolupráci,           Městský úřad Přelouč,
odbor správy majetku
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Do žlutého kontejneru
a žluté popelnice…
odkládejte PET láhve od nápojů (prosím,
nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky,
fólie, výrobky a obaly z plastů, obalový po-
lystyrén (nikoliv stavební), nápojový kar-
ton, TETRAPAK. Prosím nevhazujte odpady
z PVC, novodurové trubky, obaly od nebez-
pečných látek (např. od motorových olejů,
chemikálií, barev apod.). 

Do modrého kontejneru
a modré popelnice…
odkládejte papírové obaly, noviny, časopi-
sy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, lepenku, kartón apod. Prosím,
nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak zne-
čištěný papír, uhlový a voskovaný papír, po-
užité plenky a hygienické potřeby. 

Do zeleného nebo bílého zvonu…
vhazujte lahve od nápojů, skleněné nádoby,
zavařovací sklenice, skleněné střepy – ta-
bulové sklo. V našem městě se třídí zvlášť
barevné a zvlášť čiré sklo, proto barevné sklo
vhoďte do zeleného zvonu a čiré sklo do bí-
lého zvonu. Prosím nevhazujte keramiku,
porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Demižóny, sklenice a sklo větších rozměrů
neodkládejte na zem, ale předejte ve sběr-
ném dvoře.

Do červeného kontejneru…
odkládejte malá elektrozařízení, např. klá-
vesnice, kalkulačky, mobilní telefony apod.,
ale i drobné kuchyňské elektrozařízení. Roz -
měr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což
odpovídá standardní velikosti počítače. Je
zde rovněž otvor pro vhození použitých
baterií. 

Do bílého kontejneru…
odkládejte použité nepotřebné oblečení,
ložní prádlo, bytové textilie, ručníky, ubru-
sy, párovou obuv, kabelky, tašky, textilní hrač-
ky, apod. Do kontejnerů však nepatří kober-
ce, matrace, netextilní materiály, molitan,
impregnované textilie, mokré a silně zne-
čištěné textilie. Textil je vhodné vhazovat
v igelitových taškách, aby nedošlo k jeho
navlhnutí a znehodnocení. 

Do šedého zvonu…
odkládejte kovové obaly, tj. nápojové ple-
chovky, prázdné konzervy od potravin,
prázdné zvířecí konzervy, kovové uzávěry
a hliníková víčka od nápojů, jogurtů atd.
Do nádoby však nepatří kovové nádoby
od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly
od barev, benzínu, motorových olejů atd. 

Do černé 240 l popelnice
pro sběr jedlého oleje a tuku… 
odkládejte jedlý olej a tuk v pevně uzavře-
ných PET lahvích. Označené nádoby jsou
rozmístěny na vybraných stanovištích tří-
děného odpadu. 

Do hnědé popelnice…
odkládejte bioodpad z domácností a zahrá-
dek rostlinného původu: např. uvadlé kvě-
tiny, části rostlin, tráva, listí, zbytky z ovoce
zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, popel
ze spalování dřeva, dřevní štěpky apod. Na
víko hnědé popelnice můžete v den svozu
umístit uzavřenou PET lahev s jedlým ole-
jem a tukem. Prosím nevhazujte bioodpad
živočišného původu.

Na sběrný dvůr…
Poplatníci místního poplatku za odpad v Pře -
louči bezplatně na základě prokázání trva-
lého pobytu (po předložení občanského prů -
kazu) zde mohou odložit velkoobjemový
odpad (koberce, linolea, nábytek apod.), ne -
bezpečný odpad (barvy, obaly od barev, ole-
je, baterie, léky, apod.). Pneumatiky NE! Dá-
le je zde možné odložit i využitelné složky
odpa dů – textil, papír, plasty, sklo, tetrapak,
bioodpad, jedlý olej a kovy. Za poplatek
72 Kč/100 kg (v roce 2020) zde občané mo-
hou odložit i stavební suť pocházející z re-
konstrukcí bytů a rodinných domů. Bližší
informace občanům poskytneme na tel.
493 646 411 (SOP a.s.) nebo 466 094 232,
739 048 287 (MěÚ Přelouč).
Provozní doba sběrného dvora 
(Pardubická 1630):
pondělí:      13 – 17 hod.
středa:        10 – 15 hod.
pátek:         13 – 17 hod.
sobota:       8 – 12 hod.

Na místo zpětného odběru
použitého elektrozařízení…
Ve sběrném dvoře je zřízeno i místo zpětné-
ho odběru použitého elektrozařízení (např.
lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, spo-
ráky, trouby, bojlery, ventilátory, vysavače,
šicí a pletací stroje, žehličky, topinkovače,
fritovací hrnce, fény, holicí strojky, hodiny,
počítače, monitory, kalkulačky, telefony, fa-
xy, záznamníky, mobilní telefony, rádia, te-
levize, videa, zářivky, osvětlovací zařízení,
vrtačky, pily, brusky, sekačky apod.). Drob-
né elektro a baterie, dále použité kompaktní
a lineární trubicové zářivky (do délky 40 cm),
výbojky a LED světelné zdroje lze odložit
do e-boxu nebo malé sběrné nádoby v bu-
dově městského úřadu, a to ve 4. patře na

chodbě u kanceláře odboru životního pro-
středí. Místem zpětného odběru jsou i čer-
vené stacionární kontejnery a mobilní svozy
v místních částech.

Na místo sběru použitých cartridgí
a tonerů…
Sběrný box pro předání k recyklaci je umís-
těn v budově městského úřadu, a to ve čtvr-
tém poschodí před kanceláří Odboru život-
ního prostředí.  Do sběrného boxu se tyto
použité tonery a cartridge vkládají buď ve
vzduchovém obalu, v igelitovém sáčku ne-
bo jinak zabalené, aby nedošlo k jejich po-
škození.  Myslete ekologicky a přineste po-
užité cartridge a tonery do sběrného boxu. 

Do sběren a výkupen…
Lze odevzdat papír a kovy. Pozor od fyzic-
kých osob nelze vykupovat odpad mající
charakter uměleckého díla, pietního nebo
bohoslužebného předmětu, průmyslového
strojního zařízení, obecně prospěšného za-
řízení nebo jejich částí (např. zařízení pro
hromadnou dopravu, dopravního značení,
součásti nebo příslušenství veřejného pro-
stranství a pozemních komunikací a energe-
tické, vodárenské nebo kanalizační zaříze-
ní), dále části elektrického a elektronického
zařízení, baterií a akumulátorů.
Provozní doba sběrny a výkupny
druhotných surovin působící na území
města Přelouče:

Jaromír Dobruský – Lhota pod Přeloučí 9 
(tel. 605 291 818)
pondělí až pátek:      8 – 16 hod.
sobota:                        8 – 12 hod.

SK-EKO Systems s.r.o. – areál CEREA, 
Hradecká 324, za tratí 
(tel. 731 631 278)
pondělí až pátek:      8 – 16 hod.
sobota:                        8 – 11 hod.

Na místo zpětného odběru
pneumatik…
Odevzdávejte použité pneumatiky. Z důvo-
du zavedení zpětného odběru pneumatik
není možné pneumatiky odevzdat ve sběr-
ném dvoře. Aktuální seznam míst zpětného
odběru pneumatik naleznete na stránkách
kolektivního systému ELTMA. V Přelouči
jsou k dnešnímu dni registrovaná tato místa
zpětného odběru:

PROFI AUTO CZ, Pardubická 1517,

Novák Přelouč spol. s r.o., 
Chrudimská 1575,  

AVIA Motors s.r.o., Tovární 1553,

Radek Myslivec, Chrudimská 1574.

aktualizace prosinec 2019

Co, jak a kam třídíme?
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1. Kdo bude zajišťovat železniční dopravu
v kraji?
§ České dráhy – všechny tratě v Pardubic-

kém kraji s výjimkou tratí 024 (Ústí nad Orli -
cí – Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvůr)
a 025 (Dolní Lipka – Hanušovice)

§ LeoExpress – tratě 010 (vlaky Praha – Lich-
kov – Wroclaw), 024 (Ústí nad Orlicí – Leto-
hrad – Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dol -
ní Lipka – Hanušovice).

2. Co se změní pro cestující?
§ Na tratích provozovaných Českými draha-

mi nedochází k žádným změnám v rámci
cestování. Přestupy mezi jednotlivými spoji
jsou možné v rámci Českých drah na jednu
jízdenku. Nadále platí tarif dopravce, IN kar-
ty, síťové jízdenky atd.

§ V rámci spojů provozovaných dopravcem
Leo Express je uznáván tarif IREDO, karty
IREDO, a jízdné Leo Expressu.

3. Co mám dělat, pokud budu přestupovat
me zi dopravci?
§ Držitelé karet IREDO přestupují mezi spoji

bez jakékoliv změny.
§ V případě přestupu mezi vlaky obou do-

pravců bez karty IREDO bude nutné si po-
řídit dvě jízdenky. Jestliže se cestující ve vla-
ku prokáže jízdenkou z předchozího spoje,
je poté cestující odbaven v návazném vlaku
bez jakékoliv přirážky.

4. Jak mám řešit konkrétní spojení, když…?
§ Přestup z vlaku Českých drah na Leo Ex-

press a naopak v Pardubickém a Králové-
hradeckém kraji (IDS IREDO):
ú S kartou IREDO je možné bezplatně na jed -

nu jízdenku přestupovat mezi vlaky obou
do pravců na území Pardubického, Králové -
hradeckého kraje a dalších vybraných úseků.
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardu-
bic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích pře-
stupní jízdenku IREDO až do Lichkova. Tuto
jízdenku bude mít cestující uloženou na kar -
tě IREDO, kterou předloží při kontrole, jak ve
vlaku Českých drah, kterým cestující pojede
z Pardubic do Ústí nad Orlicí, tak ve vlaku
Leo Expressu z Ústí nad Orlicí do Lichkova. 

ú Bez karty IREDO nebude možné cestovat
mezi vlaky obou dopravců na jednu jíz -
den ku. Cestující si musí zakoupit jízden-
ku zvlášť u každého dopravce, a to elekt-
ronicky nebo na pokladně nebo přímo ve
vlaku. V případě předložení jízdenky v ná -
vazném vlaku druhého dopravce bude dal -
ší jízdenka vydána bez přirážky k jízdnému.
Vzorový příklad: Cestující jedoucí z Pardubic
do Lichkova si zakoupí v Pardubicích jízden-
ku Českých drah (tarif IREDO) pouze do Ústí
nad Orlicí. Zde přestoupí na navazující vlak
Leo Expressu, kde si zakoupí jízdenku do Lich -
kova. V případě předložení jízdenky z před-
chozí cesty z Pardubic vlakem Českých drah,

bude cestující na své cestě do Lichkova od-
baven ve vlaku Leo Expressu bez přirážky
k jízdnému.

§ Přestup z vlaku Leo Expressu na České
dráhy a naopak mimo Pardubický a Krá-
lovéhradecký kraj (IDS IREDO):
ú Pro cestování mezi vlaky Leo Expressu

a Čes kých drah nebude možné cestovat na
jednu jízdenku. Cestující si musí zakoupit
jízdenku zvlášť u každého dopravce. V pří -
padě předložení jízdenky v návazném vla -
ku druhého dopravce bude další jízdenka
vydána bez přirážky k jízdnému. Cestující
samozřejmě může koupit jízdenku také na
pokladně Českých drah či elektronicky.
Vzorový příklad: Cestující jede z Letohradu
do Prahy. V pokladně dopravce Leo Express
si zakoupí jízdenku v tarifu Leo Expressu do
Ústí nad Orlicí, kde přestoupí na vlak do-
pravce České dráhy do Prahy. Ve vlaku Čes -
kých drah si zakoupí jízdenku v tarifu Čes -
kých drah do Prahy. V případě předložení
jízdenky Leo Expressu z předchozí cesty
z Letohradu, bude cestující na své cestě do
Prahy odbaven ve vlaku Českých drah bez
přirážky k jízdnému.
(Při jízdě po území Pardubického, případně
Královéhradeckého, kraje lze využít spojení
v rámci IDS IREDO – viz výše)

5. Kde najdu informace o vhodném spojení?
§ Vyhledávač IDOS (https://idos.idnes.cz/)
§ Pro vyhledání ceny jízdného lze využít Tarifní

kalkulátor IDS IREDO (www.oredo.cz/tarif ni-
-kalkulator-jizdneho) nebo stránky doprav -
ců České dráhy (www.cd.cz) a Leo Express
(www.leoexpress.com/cs). 

6. Kolik stojí karta IREDO?
§ Od 1. 12. do 31. 1. je karta IREDO k dostání

za akční cenu 30 korun.
§ Akce platí pouze pro karty pořízené na úze-

mí Pardubického kraje.

7. Je pro mne karta výhodná?
§ Bezkontaktní čipová karta IREDO umož-

ňuje zakoupení časové jízdenky, jednorázo -
vé pře stupní jízdenky nebo platbu elektro-
nickou peněženkou, která je součástí karty
IREDO. 

§ Karta je vhodná především pro pravidelné
cestující, kteří využívají jak spoje pouze jed-
noho dopravce, tak cestující, kteří přestupují
mezi dopravci nebo využívají k dopravě také
autobusovou dopravu.

8. Kde mohu kartu pořídit?
§ Kromě stávajících kontaktních míst pro Vás

nově od 15. prosince 2019 zřizujeme tři nová
kontaktní místa a to v Hlinsku, Chocni a Le -
tohradu. 

§ Kompletní seznam kontaktních míst a infor -
mace o kartě IREDO najdete na stránkách
společnosti OREDO www.iredo.cz

9. Kdy ji mohu využít?
§ V osobních, spěšných vlacích a autobusech

na území Pardubického kraje.
§ Dále karta platí v rychlících (mimo R 640

a R641) a také ve vybraných vlacích vyšší kva -
lity (IC, EC, rj). Seznam dálkových vlaků zařa-
zených do IDS IREDO naleznete na stránkách
www.oredo.cz 

§ Od 15. prosince 2019 je rozšířena platnost
na následující úseky:
019 v úseku Tatenice – Zábřeh na Moravě
025 v úseku Červený Potok – Hanušovice
236 v úseku Ronov nad Doubravou – Žleby
238 v úseku Vitanov – Ždírec n. Doubravou

10. Kde se dozvím více o systému IDS IREDO
a kartě IREDO?
§ Více o tarifu IDS IREDO, možnostech vy -

užití karty IREDO. nebo aplikaci IDS IRE -
DO (pro iOS i Android a také na http://ire -
do.on line) naleznete na webových stránkách
www.ire do.info nebo na Call centru IDS
IREDO 491 580 333.
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Již třetím rokem se obce v České republi -
ce mohly zapojit do soutěže Aktivní obec po -
řádanou kolektivním systémem ASEKOL.
Soutěž je vyhlašována v rámci podpory osvě -
ty a sběru drobného elektra prostřednictvím
červených kontejnerů. Odměňovány jsou nej -
aktivnější obce s největší výtěžností sběru
prostřednictvím červených kontejnerů v pře -
počtu na obyvatele za dané období a intenzi -
ta medializace témat souvisejících s recyklací
elektrozařízení v tisku nebo v on line médiích.

Absolutní vítěz soutěže Aktivní obec byl vy-
hlášen 26. 11. 2019 na slavnostním galavečeru
v Praze, který se konal pod záštitou Minister-
stva životního prostředí ČR, Asociace krajů ČR,
Svazu měst a obcí ČR a Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR. Na pódiu ocenění
převzala náměstkyně primátora statutárního
měs ta Ostravy Kateřina Šebestová. Šek v hod no -
tě 50 000 Kč jí předali Radka Vladyková, výkon-
ná ředitelka SMO ČR a předseda představenstva
společnosti ASEKOL Jan Vrba, dar bu de využi -
tý na environmentální a CSR aktivity města. 

V těsném souboji nejaktivnějších obcí ve
zpět ném sběru vysloužilých elektrozařízení zví -
tě zilo statutární město Ostrava. Dalšími výherci
v jednotlivých krajích byla města Strakonice, Ro -

 sice, Mariánské Lázně, Ždírec nad Doubravou,
Město Jičín, Jilemnice, Prostějov, Přelouč, Měs -
to Starý Plzenec, Jesenice, Město Krásná Lípa
a obec Martinice. Všichni vítězové byli za svou
činnost finančně odměněni. „ASEKOL s měs-
tem Přelouč dlouhodobě spo lupracuje na sbě -
ru i aktivitách týkajících se osvěty a informová -
ní o potřebě třídění vysloužilých elektrozařízení.
Proto jsem rád, že v letošním roce získalo oce-
nění právě toto město“, říká Ing. Karel Vítek, re -
gionální manažer společnosti ASEKOL. 

Třídění elektroodpadu si získává mezi čes -
kými domácnostmi svůj trend, avšak je neustá-
le potřeba obyvatele vzdělávat. ASEKOL si uvě-
domuje důležitost osvěty na komunální úrovni.
Efektivita osvětových kampaní v oblasti třídě-
ní nepotřebných elektrozařízení je vidět na
každoročním nárůstu sběru prostřednictvím
červených kontejnerů. Díky charitativní kam-
pani Koruna za kilo, která je se sběrem do čer-
vených kontejnerů spojena a kdy ASEKOL za
každý sebraný kilogram předá jednu korunu
na charitativní účely, bylo od roku 2015 takto
předáno již přes 3 mil. Kč. Město Přelouč díky
sběru elektrozařízení do červených stacionár-
ních kontejnerů přispělo do charitativního
projektu Koruna za kilo téměř 25 tis. Kč. 

Město Přelouč si váží tohoto ocenění, které
získalo již podruhé, a děkuje svým zodpověd-
ným občanům za přístup k problematice po-
třeby třídění vysloužilých elektrozařízení.

Mgr. Jan Feranec

Dovolujeme si Vás informovat o dokon -
če ní druhé etapy Programu doplnění dřevin
měst ské zeleně v našem městě. Výsadbu pro-
vedl odbor životního prostředí ve spoluprá-
ci s odborem správy majetku. Výsadba nových
dřevin byla provedena v následujících částech
města v ulicích U Rybníčka, Račanská, Hradec -
ká, Jiráskova, Školní, Jižní, Flosova a dále v ob-

cích Škudly, Lhota a Klenovka. Celkem bylo
vysazeno 119 dřevin, z toho 34 keřů a 85 stro-
mů. Vysázeny byly především následující dře-
viny: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), Javor
mléč (Acer platanoides), javor červený (Acer
rubrum), Javor babyka (Acer campestre), dále
byly vysazeny ovocné stromy jako např. švest-
ka, třešeň, višeň a hrušeň a z keřů např. zlatice,

trojpuk, pustoryl, borůvky aj. Do konce roku
2019 byla dokončena výsadba podél cyklo -
stezky Přelouč – Lhota, zde bude vysazeno
1.090 kusů keřů. Celkem v roce 2019 v Pro-
gramu doplnění dřevin městské zeleně bude
vysazeno 1.260 dřevin. Na rok 2020 odbor ži-
votního prostředí plánuje realizaci dalších
dvou etap programu. Občanům za zaslané
podněty děkujeme.

Mgr. Jan Feranec
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Titul Aktivní obec 2019 pro Pardubický kraj 
získalo město Přelouč, gratulujeme!

Desatero cestovaní na krajské železnici od 15. prosince 2019
Důležité otázky a odpovědi

Doplnění dřevin městské zeleně – 2. etapa

Vážení odběřatelé,

V souladu s obecně závaznými předpisy (zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších před -
pisů, vyhláškou č. 450/2009 Sb., o cenách, kterou se provádí zákon o cenách a cenovým výměrem
MF ČR – věcně usměrňované ceny – platným pro příslušné kalkulační období, jakož podle vyhlášky
č. 428/2001 v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou po -
třebu – dle přílohy č. 19 této vyhlášky) a na základě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti Vo -
dovody a kanalizace Pardubice, a. s. byla schválena úprava ceny vodného a stočného od 1. 1.
2020 takto:
Vodné: cena za 1 m3 dodané vody činí 41,66 Kč + DPH zákonem stanovené výše
Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí 44,00 Kč + DPH zákonem stanovené výše

Vyúčtováním vodného a stočného za období, v němž dojde k úpravě cen, nebude-li proveden
odečet stavu měřidla, bude provedeno poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě cen.
Od data změny budou použity nové ceny.

Jménem společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.,
                                                                                                             Ing. Martin Vaníček
                                                                                                          Obchodně-ekonomický náměstek
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SOBOTA 8. 2. 2020
OD 20 HODIN

OBČANSKÁ ZÁLOŽNA

Moderuje Lukáš Mercl

PLES MĚSTA
PŘELOUČE

K tanci hraje skupina Bylo nás pět - od půlnoci kapela Jahody

Barmanská show          Bohatá tombola Vstupné 200/150 Kč

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

PŘIPRAVUJEME

5. 3.   MICHAL PAVLÍČEK TRIO – koncert

11. 3.   KOMORNÍ FILAHRMONIE PARDUBICE 
            – koncert

19. 3.   VÁLKA ROSEOVÝCH – Malé divadlo Kolín

1. 4.   NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ 
            – divadelní komedie, Agentura Harlekýn Praha

7. 4.   ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR
            – koncert

Novoroční koncert
PŘELOUČSKÉ DECHOVKY VLADIMÍRA KOSINY

8. ledna 2020 v 19.00 hod.
Kino Přelouč                                                          Vstupné 100 Kč

HASIČSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje kapela ESO KOlín

18. ledna 2020 ve 20.00 hod.
Občanská záložna Přelouč                         Předprodej v KICMP

Vstupné 200 Kč – slosovatelná vstupenka o ceny

Divadelní pohádka
O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI 

Účinkuje Divadlo Za2 Příbram

19. ledna 2020 v 16.00 hod.
Kino Přelouč                                                            Vstupné 70 Kč

ÚSMĚVY JAROMÍRA HANZLÍKA
Setkání s úspěšným a oblíbeným hercem, složené z divadelních 

a filmových historek doplněné o krátký průřez filmovými ukázkami

23. ledna 2020 v 19.00 hod.
Kino Přelouč                                                          Vstupné 150 Kč

TRAVESTI SHOW TECHTLE MECTHLE A KOČKY
V POŘADU TANČÍRNA
5. února 2020 v 19.00 hod.

Kino Přelouč                                                          Vstupné 290 Kč

Divadelní představení
PARFÉM V PODEZŘENÍ

Komedie v podání Div. spolku Klicpera Chlumec n. C.

13. února 2020 v 19.00 hod.
Kino Přelouč                                                          Vstupné 100 Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL 
S KREJČÍKEM HONZOU
16. února 2020 v 15.00 hod.

Občanská záložna Přelouč                                    Vstupné 40 Kč

Koncert Dechového orchestru z Jižních Čech
BABOUCI

26. února 2020 v 19.00 hod.
Kino Přelouč                                                  Vstupné 200/180 Kč
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Ve středu 18. prosince 2019 udělila starost -
ka města Bc. Irena Burešová v obřadní síni Ob -
čanské záložny čestný titul OSOBNOST MĚS -

TA PŘELOUČ PANU JOSEFU VOLEJNÍKOVI
ZA JEHO CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS V OBORU
VČELAŘSTVÍ. 

Pan Josef Volejník, který je rodákem na -
šeho města a celý svůj život se věnoval vče -
lám, oslavil zároveň 22. prosince 2019 úžas -

né 90. narozeniny. U příležitosti slavnostní-
ho předání ceny Osobnost města Přelouče se
v obřadní síni sešli jeho blízcí z rodiny a dále
mnoho přátel a kamarádů, které s panem Vo -
lejníkem spojují včely. Panu Volejníkovi gratu -
lujeme k čestnému titulu a zároveň přejeme
k jeho významnému životnímu jubileu pře -
devším hodně zdraví a jsme rádi, že tohoto
občana v našem městě máme. 

1/20

Jubilanti listopad
Ludmila Kohoutková           91 let
Jaroslava Hálová                    91 let
Josef Zitta                               89 let
Josef Volejník                         88 let
Danuše Chládková               86 let
Jiřina Svačinová                     85 let
Helena Hejduková                75 let
Irena Černá                            75 let
Jaromír Maleček                    75 let 

Stříbrná svatba 
Josef a Žaneta Rozkošný    26. 11. 

Jubilanti prosinec
Marie Řezníčková                 92 let
Marie Jurová                          89 let
Eva Hněvsová                        89 let
Zdeňka Kopcsová                 89 let 
Ludvík Vorlíček                     87 let
Helena Walterová                 87 let
Dagmar Kutílková                 86 let
Josef Koláčný                         86 let
Hana Burešová                      85 let
František Doležálek              85 let
Ludmila Riegrová                  85 let
Eva Bolkovcová                     80 let

PŘ ELOUČÁCI

Vzpomínka
Dne 21. prosince 2019 uplynulo 10 let 

co nás opustila 

paní Anežka HANUŠOVÁ. 

Vzpomínají dcery s rodinami.  
Děkujeme všem, kdo si vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Dne 19. ledna 2020 

uplyne 5 let od doby, 
kdy nás navždy opustil 

pan Václav SUCHÁNEK.

Stále vzpomíná rodina a přátelé. 

Osobností města Přelouče se stal jubilant Josef Volejník

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Poslední vítání nových občánků se uskutečnilo 3. 12. 2019. V zasedací místnosti Městského úřadu
jsme přivítali dalších 8 miminek. Všem přejeme především hodně zdraví a mnoho radosti a štěstí.

Samuel Gora Lukáš JinochDamián Papoušek Agáta Hanušová

Viktorie Nováková Hedvika KlepačováLuboš Moravec Milan Juklíček



Akce pro děti a mládež
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Florbal 
Sportovní kroužek se schází každé úterý od 17 hodin v tělocvičně

Gymnázia a SOŠ. Mladí florbalisté jsou rozděleni do dvou skupin –
mladší a starší. Obě skupiny se zdokonalují v tomto, dnes velmi po-
pulárním, sálovém sportu. Kroužek je po celý rok otevřen i pro nové
zájemce. Skvělým lektorem je Lukáš Krejčík.

Angličtina pro nejmenší
Zájmový útvar pro děti od 5 let věku. Děti se učí básničky, rýmovač -

ky, hrají pohybové hry a to vše pod vedením lektorky Ligridy Domniku.
Schůzky probíhají každé pondělí od 16.15 hodin v hlavním sále DDM.

Kurz drátování pro dospělé
Kurzy drátování mají v DDM již několikaletou tradici především dí -

ky velkému propagátorovi tohoto starého řemesla panu Aleši Kulhán-
kovi z Pardubic. V předvánočním čase bylo téma drátování vánočních
ozdob. Všem zúčastněným děkujeme za aktivní účast a těšíme se na dal -
ší setkání i v roce 2020.

Vánoční koncert 
Vánoční koncert skupiny Vodfrk se uskutečnil v pohodovém advent -

ním čase 7. 12. 2019 v krásném prostředí vinotéky U Kotýnků. Všem ná -
vštěvníkům děkujeme za vytvoření nádherné atmosféry a předvánoč-
ní pohody. Velké poděkování patří paní Janákové a Rulcové za skvělou
obsluhu žíznivých návštěvníků a Honzovi Banachovi za skvělý zvuk.
Všichni zúčastnění určitě potvrdí, že nejkrásnějším zážitkem koncertu
bylo narození Viktora v průběhu vystoupení, čímž Blanka Leksová
úspěšně rozšířila počet babiček v ČR. Gratulujeme. 

Hodně pohody a zdraví všem dětem i dospělákům v roce 2020
přejí pracovníci DDM Přelouč.
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DALŠÍ SEMESTR 
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

JE U KONCE
Prosinec loňského roku udělal opět tečku

za dalším semestrem naší VU3V. Pilní studenti
bez problémů zvládli nejen všech šest předná -
šek a testů na téma České dějiny v souvi slos -
tech II, ale nezaváhali ani u náročného závěreč -
ného testu. V tuto chvíli si užívají zasloužené
prázdniny a jistě se už, stejně jako my v knihov -
ně, těší na další studium. 

V letním semestru letošního roku se bude -
me věnovat osobnosti, životu a dílu Leonarda
da Vinci. Jistě to bude náročné, ale nepochyb-
ně i zajímavé. Pokud máte chuť se přidat, jste
vítáni, informace Vám rádi podáme v Měst-
ské knihovně.                                          L.H.

POTŘEBUJETE 
RESTART PAMĚTI?

Paměť je důležitá pro všechny bez ohledu
na věk. Ale zatímco v mládí se na ni můžeme
bez problémů spolehnout, s přibývajícím vě-
kem s ní musíme začít vědomě pracovat a po -
silovat ji, aby mám dál dobře sloužila. Měst-
ská knihovna Přelouč nabízí všem statečným,

kteří boj s pamětí nehodlají vzdát, možnost za -
psat se do pětidílného kurzu tréninku paměti.

Od února do dubna si budou moci zájemci
nejen osvojit metody trénování paměti, ale ta -
ké se s odbornou trenérkou paměti Stanisla-
vou Benešovou naučí řadu dalších postupů
a návodů, jak s pamětí pracovat.

Pokud máte o trénování paměti zájem, mů -
žete potřebné informace získat v půjčovně
Městské knihovny, kde se můžete do kurzu i za -
psat. Těšíme se na Vás.                          L.H.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
2019

Celostátní akce, garantovaná Národní kni-
hovnou ČR, má už v Přelouči dlouholetou tra -

dici. Vždy v době rozsvěcení městského vánoč -
ního stromu na náměstí otvírá Městská knihovna
své půjčovny a nabízí dětem i dospělým mož-
nost si zasoutěžit s pohádkovými postavička-
mi, prohlédnout novinky z dětské literatury,
poradit se o vhodných knížkách pod strome-
ček nebo si vyrobit krásné vánoční přání.

Jsme rádi, že i letos naše pozvání využilo
mnoho čtenářů i zájemců z řad rodičů a praro -
dičů a doufáme, že jste si to všichni předvánoč -
ně užili.                                                     L.H.

1/20

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ

Poděkování
V sobotu 7. 12. se konala závě -
rečná letošní schůze Auto Mo -
to Vete ran klubu, kde jsme ne -
jenom hodnotili a vzpomínali
na letošní sezónu, ale také jsme
se dobře pobavili. Na tom má
velkou zásluhu náš předseda
Josef Havrda, a proto bychom mu chtěli poděkovat za perfektní pří-
pravu nejen tohoto setkání ale i všech letošních akcí.
Díky jeho obětavé práci se stal AMV známým v širokém okolí, naše
„Rallye Železné hory“ proslavila naše město a přesáhla rámec regionu.
Milý Pepo, děkujeme a přejeme do nového roku Tobě i celé rodině
(která se na akcích také podílí) hodně zdraví a v příštím roce další
úspěšnou sezonu.                                  Členové AMV
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Adventní tvoření ve škole
V sobotu před první adventní nedělí se v naší škole otevřely vánoční

dílny, ve kterých si děti vyrobily krásné vánoční dekorace nebo dárky, na-
příklad andílky, adventní kalendáře, stromečky, ozdoby na stromek z pedigu
nebo skleněných korálků, svícny z keramiky a jiné. Maminky a babičky na-
pekly perníky, vánočky, cukroví a jiné dobroty, aby zásobily adventní cukrár-
nu. Za to jim patří velké poděkování. Letos přispěla i vinotéka Dobré víno
Cestrovi, a tak si dospělí mohli dát nejen kávu nebo čaj, ale i pohárek punče.
Novou atrakcí byla živá zvířata. Děti i dospělí odcházeli spokojeni a pří-
jemně naladěni. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této velké
akce a zajistili její hladký průběh.

Okénko výchovného poradce
V pátek 29. 11. navštívili žáci devátých tříd Informační a poradenské

středisko pro volbu povolání. Mgr. Lucie Haltufová jim během diskuse
poskytla informace o středních školách a jiných možnostech dalšího vzdě-
lávání. Věříme, že beseda žákům pomohla v rozhodování, který obor si mají
vybrat pro své budoucí studium.

V průběhu října a listopadu proběhly na naší škole dvě setkání žáků
9. roč níku se zástupci firem SUMO s.r.o a Elektrárna Chvaletice. V rámci
podpory technického vzdělávání žáků se chlapci seznámili se základy elek-
trotechniky a zákony elektrického proudu. Za skvělou prezentaci děkujeme
všem zúčastněným, obzvláště lektoru panu Horákovi.

Dne 6. 11. proběhla v rámci volby povolání exkurze ve firmě Elmet Pře -
louč. Žáci 9. ročníku poznali kusovou i sériovou výrobu v oborech elektro-
výroba, kovovýroba, zdravý dům, zdravotní a laboratorní technika. Děku-
jeme pracovníkům a našim průvodcům firmou p. Mačkovi a Režnému za
velmi dobrou prezentaci a předvedení výroby zesilovačů, osazování plošných
spojů, zpracování výrobků na CNC strojích a dalších montážních prací.

Projekt pro II. stupeň „Půjdem spolu do Betléma“
Po Mikuláši s dětmi až do Vánoc šijou všichni čerti. Co jen s nimi, aby

se za bavily? Kdosi vnukl pedago-
gům krea tivní myšlenku společně
něco vyrábět. A výsledek předčil
všechna očekávání. Žáci se na je-
den celý den zabavili výrobou bet-
lémů. Ty nejlepší vyzdobily od Mi-
kuláše do Tří králů vstupní prosto-
ry obou našich školních přístaveb.

Ohlédnutí za dalšími předvánočními akcemi
•  Projekt Čerti a andělé v 2. C
•  exkurze – Peklo Čertovina (1. B, 2. B), Žleby vánoční (1. A, 2. A), Vánoce

v zemích EU (Program Eurocentra Pardubice pro 5. roč.), Poslanecká
sněmovna Praha (8. roč.) 

•  vánoční koncert ZUŠ(1.–4. roč.), vánoční kino (I. stupeň)
•  předvánoční sportování – tradiční turnaj ve šplhu v Řečanech, ukázková

hodina baseballu, okresní kolo ve florballu 
•  spaní ve škole – 8. A
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Vánoce letem světem
Abychom si užili vánoční atmosféru a pozna-

li vánoční zvyky a tradice cizích zemí, nemuseli
jsme se vydávat nikam daleko. Expozice zámku
Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou se pro-
měnila na vánoční světničky různých států. Váno -
ce v Rusku se Sněhuročkou a dědou Mrázem, ital -
ské Vánoce s dobrosrdečnou Befanou, americký
Santa, holandští skřítkové i český Ježíšek nás vtáhli
do vánočního času. Užili jsme si poutavé vyprá-
vění slečny průvodkyně. Děti si vyrobily dopisy
pro Ježíška, které vhodily do schránky na Ježíško -
vu poštu na nádvoří zámku. Výlet se nám krásně
vydařil. Nyní už jen zbývá být hodní a trpělivě če -
kat na Štědrý den, až se ozve tiché zacinkání. 

Mgr. V. Vašíčková

Mikulášská v Jakub klubu
Dne 2. 12. 2019 naše školní družina byla po-

zvaná na Mikulášskou nadílku do Jakub klubu.
Přišel Mikuláš, andělé i čerti. Některé děti polekal,
ale vzápětí je anděl odměnil malou sladkostí. Mi -
kulášská nadílka se vyvedla a děti Mikuláši slíbily,
že budou hodné. Tak snad to dodrží. Děkujeme Ja -
kub klubu za hezké odpoledne.

K. Nečasová, ŠD 

Vánoční turnaj ve šplhu
Jako každý rok, tak i letos se naše škola zúčast -

nila Vánočního turnaje ve šplhu, který se konal
v tělocvičně Základní školy v Řečanech nad La-
bem. Letošní ročník byl jubilejní – 20tý. Soutěžilo
se po třídách v kategoriích chlapci, dívky. Ostatní
žáci, kteří zrovna nesoutěžili, se mohli zúčastnit
různých doplňkových soutěží o drobné ceny. Po
skončení soutěží ve šplhu vystoupil místní taneč-
ní kroužek děvčat. A vzápětí následovala mikuláš -
ská nadílka, kde každý účastník turnaje dostal ba-
líček se svačinou ve formě jablka, sušenky a džusu.
Nakonec proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů.
Před všemi nastoupenými soutěžícími byli vyhlá-
šeni 3 nejlepší dívky a 3 nejlepší chlapci v každé ka-
tegorii. Naše škola si vedla velmi dobře a ziskem
dvou prvních, pěti druhých a jednoho třetího mís -
ta skončila celkově na druhém místě za vítěznou
domácí školou. Určitě se s radostí zúčastníme i příš-
tího ročníku.                             Mgr. L. Zmítková

Plavecký kurz
Žáci čtvrtých tříd naší školy ukončili v listopa-

du plavecký kurz v PŠ Pardubice. Ve dvou po sobě

následujících ročnících absolvovali celkem 40 vy -
učovacích hodin výuky plavání.

Všichni se naučili plavat a radovat se ze všech
pohybových aktivit, které jim AQUACENTRUM
PARDUBICE nabídlo.

Mgr. M. Černohlávková

Děti ze ZŠ Masarykovo náměstí 
v Přelouči viděly řádění draka!

V pátek 22. listopadu se žáci prvních, druhých
a třetích tříd vypravili do kina. Čekalo tam na ně
Karlovarské hudební divadlo pana Libora Baláka
se svým představením „Kterak přestrašný okřídle-
ný drak Yrav Yvolrak pozřel Karla“. Už sám název
napovídá, že to byl trochu „horor“. Draka Yvolraka
bolelo břicho a nebýt psího detektiva Balynky, asi
by to špatně dopadlo. Naštěstí nechyběly chytré
děti a ty uměly také poradit. A proč vlastně draka
bolelo břicho? Lidé špatně třídili odpad. Chytrý
vynálezce ale sestavil draka tak, že každá hlava
mohla jíst pouze jeden druh odpadu. Když se lidé
naučili odpad třídit, bylo po problému a draka bři -
cho přestalo bolet. No a děti si zopakovaly, do ja -
kého kontejneru patří který odpad, podívaly se na
hezké představení s písničkami a kdo hezky popro-
sil, mohl si draka a ostatní loutky i pohladit. Na
shledanou příště!                       Mgr. L. Machová

Florbal
Po vítězství v okrskovém kole se zúčastnili

osmá ci a deváťáci okresního kola ve florbalu. Tur-
naj probíhal v Pardubicích v nafukovací hale na
Dukle. Ačkoliv chlapci bojovali jako lvi, postup ze
skupiny mezi nejlepší 4 týmy jim 16 sekund před
koncem rozhodujícího utkání těsně unikl. Celko-
vě pak chlapci obsadili 6. místo. Pochvala všem
za bojovnost a vzornou reprezentaci školy.

Futsal

Každoroční futsalový turnaj v Moravanech při-
lákal tentokrát žáky z pěti škol okresu Pardubice.
Přestože naši chlapci ani jednou nezvítězili, začí-
ná se blýskat na lepší časy.

Turnaj byl totiž vypsán především pro žáky
8. a 9. tříd, ale v naší sestavě nastupovalo pět hrá-
čů ze sedmých tříd. Proto jsou těsné porážky 2:3,
0:2 a 3:4 velmi přijatelné. Pouze fotbalová škola
z Ohrazenic nás porazila 5:1.

Mgr. M. Bulušek

Návštěva Prahy
V úterý 3. 12. jsme se sešli na přeloučském ná-

draží, neboť nás čekala cesta za kulturou do hlav -
ního města. Cesta rychlíkem utíkala velice rychle
díky internetu ve vlaku. Na nádraží jsme zakoupili
jízdenky na metro. Cesta metrem nebyla moc pří -
jemná, velké množství cestujících. Konečně stani-
ce Vyšehrad. Po několika schodech jsme se obje-
vili u Divadla Na Fidlovačce. Divadelní hru hrálo
jen několik herců, ti svoje role ztvárnili velmi dobře.
Dokázali pobavit, rozesmát a donutili nás občas
trochu zapřemýšlet. Po představení jsme zamířili
na Vyšehrad, navštívili jsme hřbitov na Vyšehradě,
kde jsou pohřbeny známé osobnosti. Bylo vidět,
jak náhrobní kameny stárnou a jak se o ně příliš
nikdo nestará. Po prohlídce opět cesta metrem
zpět a konečně rozchod. Všichni jsme zamířili do
„mekáče“. Pak rychle na vlak a domů. Výlet byl ve -
lice vydařený, užili jsme si to, těšíme se, až zase ně-
kam pojedeme.                                            Žáci 9. A

Návštěva Úřadu práce 
v Přelouči

V úterý 13. 11. 2019 navštívili vycházející žáci
Úřad práce v Přelouči. Jednalo se o jeho pobočku
Informační a poradenské středisko pro volbu
a změ nu povolání – IPS. Zde jim slečna Mgr. Lucie
Haltufová poskytla informace a rady ohledně vý -
běru středních škol a volby budoucího povolání.
Mnohým z nich tato akce napověděla, kterým
směrem se ubírat po ukončení povinné školní do -
cházky. Ti, kteří nemají dosud jasno kam dál, se
mohli objednat na soukromou návštěvu IPS.

Exkurze 
do firmy Elmet, spol. s r. o.
20. listopadu 2019 navštívili žáci 9. tříd pře-

loučskou firmu Elmet, spol. s. r. o. Ta byla založe-
na v roce 1991 a zabývá se čtyřmi obory, kterými
jsou elektrovýroba, kovovýroba, ekologické vytá-
pění, zdravotní a laboratorní technika. Na místě
byli rozděleni do dvou skupin, načež se vydali do
výrobních hal, které si mohli podrobně prohléd-
nout. S kovovýrobou všechny důkladně seznámil
pan ing. J. Maček, elektrovýrobou pan J. Haas.
Všich ni se seznámili se zajímavým výrobním pro -
středím a moderními automatickými nebo polo -
automatickými linkami. Mohli se zeptat na vše,
co je zajímalo. Někteří si dokonce domluvili let-
ní brigádu.  Mgr. M. Bulušek
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Relaxační zóny
V průběhu měsíce listopadu škola ve spo-

lupráci se Spolkem rodičů a přátel Gymnázia
a SOŠ zmodernizovala chodby a vytvořila čty-
ři relaxační zóny pro žáky. Vybavení relaxač-
ních zón zcela financoval Spolek rodičů a přátel
Gymnázia a SOŠ.

Nástěnné malby ve třídách
V teoretické výuce si naši žáci vyzdobili své

třídy nástěnnými malbami. Motivy si připravili

sami a za pomoci Kateřiny Klapkové malby rea -
lizovali na stěnu. Těšíme se, že postupně vyzdo -
bí žáci další učebny svými krásnými nápaditý-
mi výtvory.

Zpět k pramenům 2019
V úterý 26. 11. 2019 se v budově školy usku -

tečnila první část 1. ročníku akce Zpět k prame-
nům, kdy žáci stoupají po schodech do nad-
mořské výšky pramenišť známých českých řek.
Po loňském zkušebním roce, kdy se akce účast -
nilo na 30 startujících, jsme letos zaznamenali
velký nárůst účastníků. Celkem se účastnilo
51 „šlapačů“, z toho 48 žáků naší školy a 3 peda -
gogové. K nejvyššímu vrcholu, tj. k prameništi
řeky Bílé Labe do nadmořské výšky 1430 m n. m.,
vystoupalo 28 z nich. Nejrychlejším „šlapačem“
k Bílému Labi se stal Jirka Zelenka z třídy sexta.
Nejrychlejší dívkou ke stejnému prameni byla
Míša Šteinerová ze třídy oktáva, která v celko-
vém pořadí obsadila 6. místo. Dosavadní nej-
rychlejší čas k nejvyšší metě Davida Součka
z loňského roku nebyl překonán.

Náš sportovně-poznávací projekt se skládá
ze dvou částí. Druhá etapa vytrvalostní „blázni-
viny“ se bude konat vybraný víkend v květnu,
případně na začátku června 2020. Rádi bychom
vyrazili se zájemci na pramen řeky Moravy, tak -
že si společně vyšlápneme na Kralický Sněžník.

Děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili. Pro
nás jste vyhráli naprosto všichni.

Zájezd do Českého Krumlova
a Vídně

Ve středu 4. prosince jsme se vydali na dvou-
denní poznávací zájezd do Vídně. Cestou jsme
se zastavili v Českém Krumlově, kde jsme na -
vštívili adventní trhy, hradní muzeum a další
památky. Prošli jsme se po plášťovém mostě

krumlovského zámku a pověděli si pár infor-
mací o historii tohoto malebného jihočeského
města. Všichni jsme zdolali 165 schodů na zá-
meckou věž. Stálo to za to. Byli jsme odměněni
krásným výhledem na město. Poté jsme si pro -
šli výstavu rakouského expresionistického ma -
líře Egona Schieleho, který má kořeny právě
v Českém Krumlově. Muzeum vltavínů bylo
pro nás rovněž zajímavé. Vyslechli jsme si před -
nášku o vltavínech, endemitech České republi -
ky, a obdivovali mnoho vzácných nálezů.

Večer jsme dorazili do penzionu nedaleko
Nových Hradů. Zde jsme přenocovali, aby-
chom mohli druhý den ráno vyrazit do Víd-
ně. Prohlédli jsme si Hofburg, navštívili apartmá
císařské rodiny a muzeum císařovny Sisi. Při od -
polední procházce nás průvodkyně upozornila
na architektonické skvosty Vídně. Před radnicí
jsme si užili adventní trhy, kde jsme měli mož-
nost ochutnat typické vídeňské pochoutky.
S vánočně vyzdobenou Vídní jsme se loučili
ve večerních hodinách.

Celý zájezd jsme si užili a budeme na něj
dlouho vzpomínat.    (cestovatelky z tercie)

Velký úspěch
Dne 10. 12. 2019 se studentky nižšího

gym názia, Ema Ryšavá (třída III.) a Andrea
Gajdůš ková (třída IV.) zúčastnily krajské sou-
těže v ang ličtině Agyslingua, pořádané Ang -
lickým gymnáziem v Pardubicích. Opravdu ve
velmi početném množství soutěžících si ve
svých kategoriích B1 a B1+ děvčata vedla velmi
pěkně. Zejména pak Andrea, která se umístila
na 1. místě! Studentkám děkujeme a Andree
moc gratulujeme k velkému úspěchu.
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Koncerty Národního dechového koncertu
Na přelomu listopadu a prosince v naší škole pokračoval úspěšný projekt

Národní dechový orchestr České republiky. V orchestru se několikrát do ro -
ka schází mladí talentovaní hudebníci, aby nacvičili náročný program na své
koncerty. 30. 11. orchestr koncertoval v kostele v Lázních Bohdaneč, na
první adventní neděli pak zahrál v kostele v Chrasti u Chrudimi. Oba kon-

certy dirigoval šéfdirigent Hudby Hradní stráže Václav Blahunek. Sólisty
koncertu byli zpěvačka Marie Novotná (učitelka naší školy), trumpetistky
Iva Jindřišková (žákyně naší ZUŠ) a Barbora Ticháčková a trombonista Da-
vid Derner. Máme radost, že se tomuto projektu tak daří, a že se žáci naší
ZUŠ mohou pravidelně přímo v naší škole setkávat s nejtalentovanějšími
vrstevníky z celé České republiky pod vedením profesionálních dirigentů.

Michal Chmelař

Vánoční koncert dechového orchestru
9. 12. se v Občanské záložně konal vánoční koncert Dechového orches-

tru ZUŠ Přelouč. Orchestr se tentokrát představil poněkud netradičně pod
vedením hned čtyř dirigentů. Koncert byl zahájen úpravou symfonické sui -
ty Scheherezáda od N. R. Korsakova pod taktovkou ředitele ZUŠ Michala
Chmelaře. Ve druhé skladbě se publiku poprvé představil mladý dirigent
Martin Horák, který je hráčem na klarinet přeloučského orchestru a záro -
veň učitelem ZUŠ. Hlavním číslem programu bylo provedení první věty Kon -

certu pro trubku skladatele Josefa Vejvody. Dirigentské taktovky se ujal
šéf dirigent Hudby Hradní stráže a Policie České republiky Václav Blahunek.
Koncert zazněl v Přelouči ve světové premiéře, a navíc za přítomnosti auto -
ra. Trubkového partu se zhostil ředitel ZUŠ Přelouč Michal Chmelař. Trub-
kový koncert nebyl jedinou skladbou tohoto skladatele, která na koncertě
zazněla. Přímo pod vedením autora orchestr zahrál Romanci pro křídlov-
ku. Sólový part skvěle zahrála Iva Jindřišková. Druhá polovina koncertu se
již nesla převážně ve vánočním duchu. Zcela zaplněná Občanská záložna
odměnila orchestr dlouhým potleskem.                         Radka Chmelařová

Vánoční soutěž mažoretek Úvaly
V sobotu 7. 12. 2019 se v Úvalech

u Prahy konala vánoční soutěž mažo-
retek. Na ní opět zabodovaly naše ma -
žoretky pod vedením Jarmily Pavlíč-
kové. Andrea Šedivá získala v sólové
soutěži zlato a společně s Kristýnou
Kubovou získaly stříbro. Velmi se
dařilo také mladším mažoretkám –
Magdaléně Šedivé a Nele Pejřilové.
Ty ve své kategorii vybojovaly zlato.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci školy a města.

Radka Chmelařová

Ježíškova vnoučata
Již potřetí byla naše škola oslovena Českým rozhlasem Pardubice, aby-

chom spolupracovali na projektu Ježíškova vnoučata. Žáci a učitelé ZUŠ Pře -
louč vystoupili 14. 12. v domově pro seniory v Moravské Třebové a 15. 12.
v sanatoriu v Holicích. Učitelé naší školy, kteří jsou zároveň i členy dechové
hudby Křídlovanka, zahráli společně se zpěváky Marií Novotnou, Mirosla -

vem Mordychem a houslistkou Lucií Benešovou spoustu známých i méně
zná mých koled a vánočních písní. Seniorům udělalo radost vystoupení
kla  víristky Kláry Černé, hornistky Evy Čapkové a mažoretky Andrey Šedivé.
Dě kujeme Českému rozhlasu Pardubice, že jsme se mohli této skvělé akce
zúčast nit a společně rozdávat radost seniorům.                 Michal Chmelař

Vánoce pěveckých sborů
Vánoční koncerty pěveckých sborů byly letos tak trochu jako cestování

světem. Koledy a vánoční písně různých národů zazněly v podání pěvec-
kých sborů Ohniváček, Rošťák i Plamen, starší sbory do repertoáru zařadily
i písně s duchovní tematikou. Na postu dirigenta pěveckých sborů Rošťák
a Plamen se představil nový kolega, Mgr. Ing. Jaroslav Šlais, a byla to premiéra
více než úspěšná. Výchovné koncerty, vystoupení v Domově u Fontány a další
vánoční akce opět proběhly hladce a žáci prokázali, že umí nejen skvěle zpí -
vat, ale i profesionálně zvládat náročné akce.                           Petra Lojínová

Adam Jelínek opět úspěšný
Velmi prestižní klavírní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte se kaž -

doročně koná v Ústí nad Labem a patří mezi nejobtížnější soutěže mladých
klavíristů, účastníci pocházejí z celého světa a jejich technická i umělecká úro -
veň je neskutečná. Adam Jelínek, žák Mgr. Jaroslavy Baborákové, se této sou -
těže zúčastnil podruhé. V letošním ročníku postoupil v těžké konkurenci do
2. kola a získal v něm čestné uznání. Gratulujeme a děkujeme Adamovi i ko -
legyni J. Baborákové za skvělou reprezentaci školy.                 Petra Lojínová
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Výsledky listopadové 
potravinové sbírky 

v Tescu Přelouč
Krátce se ještě vracíme k listopadové potra-

vinové sbírce v Tescu. Potraviny jsme vybírali
pří mo v Tescu od 8 do 18 hod. Celkový výsle-
dek 532 kg potravin a drogistického zboží,
dárců bylo 152! Kromě nás, zaměstnanců chari-
ty nám pomáhali i dobrovolníci, rodinní přísluš-
níci a kamarádi. Upřímně děkujeme všem! Zboží
jsme uložili v našem skladě a v souladu s pravidly
o hmotné nouzi ho začneme vydávat po vyčer-
pání zdrojů projektu MPSV.

Rita Levinská

LEDEN 
V JAKUB KLUBU

Prosinec byl v klubu ve znamení kouzelných
Vánoc. S dětmi jsme tvořili svícínky a také jsme
vyráběli svíčky, které pak věnovali těm, které ma-
jí rádi. Nechybělo ani oblíbené pečení vánoční-
ho cukroví.

Na začátku měsíce proběhla tradiční Mikuláš-
ská besídka, na kterou opět zavítaly i děti z dru-
žiny ZŠ Masarykovo náměstí. Celá besídka se
moc vydařila. Některé děti měly záznam v knize
hříchů, proto se slibem zavázaly, že už budou
poslušné. Všechny děti Mikulášovi a jeho dru-
žině zazpívaly písničku, nebo přednesly nějakou
básničku. Za to je krásný andílek odměnil lasko-
minou a zdra vým ovocem.

V klubu se nejvíce děti těšily na vánoční be-
sídku. „Copak asi ježíšek nadělí? Nezapomene na
nás?“ Besídka se konala společně s mládeží z Ja-
kub klubu 18. Pod živým stromečkem pak našly
spoustu dárků – lega, korálky, zažehlovací korál-
ky, fotbalový míč nebo basketbalový míč. Starší
pak nafukovací boxovací pytel, kytaru a fotbá-
lek. Všechny dárky budou moci využívat děti
z obou klubů, jistě si je navzájem půjčí. Drobným
dárkem, který si mohly děti odnést domů, byli
hrneč ky s logem Jakub klubu. Do nich si mohou
dělat teplý čas, kakao nebo starší kávu. ☺

V následujícím roce nás čekají, zajímává téma-
ta, o kterých budeme hovořit. Začínáme tématem
„Nevěř všemu, co nevidíš!“ Co si pod tímto ná-
zvem představit. Přijď do klubu a uvidíš… ☺

Mgr. Mirka Škávová

JAKUB KLUB 18
Jakub klub 18 je místem, kde mladí tráví svůj

volný čas. V klubu využívají dárků, které objevily
pod stromečkem. Hudba a sport, je totiž pro ně
oblíbenou náplní jejich života. 

Po Vánocích, se všichni vrátili odpočatí, a pro -
to s novou energií pokračujeme v hledání jejich
uplatnění na trhu práce, které není vůbec jedno-
duché, ale je to jejich cíl. Práce je pro ně totiž star-
tovací čára, jak si našetřit finanční prostředky, na-
jít si své bydlení a žít spokojeným životem bez
závislosti na druhých lidech. 

Budeme věřit, že tento rok pro ně bude no-
vým začátkem, že se jim splní sny, co se týká škol-
ních úspěchů, kterých chtějí dosáhnout, ale také
těch pracovních. 

Novým tématem měsíce leden je všemi oblí-
bený internet, ve kterém většina mladých shledá-
vá zábavu, mít profily na sociálních sítích je přeci
in a čím víc mám přátel, tím lépe. Jaké hrozí nebez -
pečí? Co je kyberšikana? Co můžu dělat já? O tom
všem už v lednu…             Aneta Šindelářová, DiS.
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O prvním lednovém víkendu, tedy v sobotu 4. ledna 2020, vy-
pukne v Přelouči a okolních obcích Tříkrálová sbírka. Do našich
do movů zavítají tři králové, kteří Vám budou přát štěstí, zdraví a po-
koj. Děkujeme, že jim otevřete dveře svého domu a také, že se roz-
hodnete přispět jakoukoliv částkou do kasiček koledníků a tím pod-
pořit i činnost našich služeb.

Přesný harmonogram, ve který den koledníky potkáte v obcích, je
zveřejněno na našich webových stránkách a vývěskách jednotlivých
obcí. V Přelouči pak informace naleznete na veřejných vývěskách
a plakátech umístěných na dveřích bytových domů, kde bude uveden
orientační čas, kdy můžete koledníky očekávat. V Přelouči potkáte
koledníky po celou dobu trvání sbírky, zejména však v pondělí a úte -
rý. Poslední koledníci se pak objeví v ulicích Přelouče v úterý
7. ledna. V tento den jich bude v ulicích největší počet. 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají v jednotli-
vých obcích. Také dětem z přeloučských základních škol a studentům
Gymnázia a SOŠ Přelouč, kteří se do sbírky zapojí. Díky nim pak mů-
žeme organizovat sbírku ve více jak 50 obcích v našem regionu.
Každý rok počet pomocníků stoupá a už nyní víme, že jich bude té -
měř 400. Koledníci se mohou těšit na sladkou odměnu, barevný ná -
krčník a na promítání pohádky v kině v Přelouči.

Využití výtěžku v roce 2019
Získaný výtěžek v roce 2019 byl opět rekordní. Částka byla ne-

uvěřitelných 326 187,- Kč. 

65 % se vrátilo do Charity Přelouč a byla využita tímto způ-
sobem: 

Půjčovna kompenzačních pomůcek – nákup dalších pomůcek
a to chodítka Rollátor, pojízdné sprchové židle a židličky do sprcho -
vého koutu

Služba Podpora rodiny – spolufinancování akcí pro rodiny –
vánoční a velikonoční akce s klienty služby, výlet v létě. Přímá fi-
nanční pomoc lidem v nouzi, např. na nákup školních pomůcek
apod. Spoluúčast na nákupu nového služebního auta 

Humanitární středisko – potravinová pomoc pro rodiny v tíživé
situaci, provoz charitního šatníku

Jakub klub – doplnění vybavení klubovny, dofinancování pro-
jektu Tesco pomáhá, nákup potravin na vaření s dětmi, náklady na
výlety např. vstupy 

Jakub klub 18 – Spolufinancování rekonstrukce prostor NZDM
pro rozšíření cílové skupiny 15–18 let a nákup vybavení na volnoča-
sové aktivity např. klávesy

Dobrovolnické centrum – Vzdělávání dobrovolníků a úhrada
energií v rámci zajištění dobrovolnických programů pro seniory.
Dobrovolnické projekty žáků ZŠ a studentů gymnázia pro seniory
v Domově u fontány – tisk letáků a odměny.

Fond pro mimořádné události (v rámci celé diecéze) – okamži-
tá pomoc rodinám např. po požáru apod. 

Část výtěžku, tedy 35 % se pravidelně dělí pro zahraniční huma-
nitární a rozvojové projekty Charity Česká republika a Diecézní cha-
ritu Hradec Králové, (např. projekty pomoci v Indii), 5 % je režie sbírky.

Záměr pro rok 2020
Z výtěžku Tříkrálové sbírky bychom opět hradili provoz charit-

ního šatníku, nákup potravin, dofinancování aktivit s rodinami a s dět-
mi z Jakub klubu a Jakub klubu 18. Dále bychom do půjčovny pořídili
kompenzační pomůcky podle aktuální potřeby, spolufinancování
výměny starých oken v Jakub klubu a úpravu zahrady.
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Tříkrálový koncert
Vrcholem Tříkrálové sbírky je Tříkrálový koncert žáků ZUŠ Pře -
louč, který se uskuteční 12. 1. 2020 od 15 hodin v ko ste le sv. Ja -
kuba, na který jste všichni srdečně zváni. 

Mgr. Mirka Škávová, koordinátorka TKS

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

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Zprávy z Klasu
Na poslední listopadové úterý jsme napláno-

vali návštěvu kovářské dílny a skladu ve Břehách
s vycházkou kolem Buňkova. Firmě se ovšem
na skytla výhodnější záležitost. Sešli jsme se tedy
v pro mítacím sále IC a promítali si obrázky z ces -
ty do Polska s názvem Po stopách polských krá-
lů a sv. Voj těcha (český biskup). Putování začalo

hned za hranicemi naší země a postupně jsme za-
vítali až na břeh Baltského moře. Všichni jsme se
přesvědčili, že země našich polských sousedů má
co nabídnout.

Každoročně navštěvujeme v adventním čase
naše hlavní město. Našim hlavním cílem bylo ten-
tokrát Národní muzeum. Zatím zde nejsou žád-
né sbírky, ale o to větší zážitek nabízejí opravené
sály, sochařské klenoty i restaurované lunety.
Zvláště nádherný pohled je na panteon této bu-
dovy, září zlatem a čistotou. 

V budově jsme zhlédli několik výstav – O sa -
me tové revoluci, O našich letcích za II. světové
války s názvem Rytíři nebes a Labyrint informací
a ráj tisku. 

Působivý je také tunel, který spojuje původní
budovu s novými prostorami bývalého parlamen-
tu. Na stěny se promítají artefakty, události z dějin
země i hlavního města. Za příplatek jsme mohli
výtahem vyjet až na kopuli, odkud je nádherný
výhled na Prahu na všechny světové strany. 

V ceně vstupenky je i návštěva dalších praco-
višť Národního muzea např. Náprstkova muzea
a Národopisného muzea v Letohrádku Kinských
a další, celkem 9 míst. 

V pátek 13. 12. jsme v rámci spolupráce s Do -
movem u fontány promítali snímky z cesty do
Izraele a Jordánska. 15 klientů zaujaly zvláště fo-
tografie z Jeruzaléma, z míst, kudy procházel Ježíš
až ke svému hrobu.

V prosinci nás čeká ještě předvánoční pose-
zení v zasedacím sále MÚ. Jsme rádi, že si v tom-
to hezkém prostředí můžeme vychutnat sváteční
atmosféru.                                                

Kubátovi



Nakopnutá popelnice
Alkoholem posilněný mladý muž z nezná -

mé ho důvodu kopl do popelnice stojící na chod -
níku v ulici Hradecká. Na neštěstí pro něho byl
zachycen městským kamerovým dohlížecím
systémem. Službu konající dozorčí vyslal na
mís to činu hlídku městské policie. Přestupce
začal před strážníky utíkat. Ti ho dostihli v ulici
Sportovní. Mladík teď čelí obvinění z přestup-
ku proti veřejnému pořádku. 

Dopravní nehoda 
pod vlivem alkoholu

Strážníci byli přivoláni k dopravní nehodě,
kdy řidič osobního automobilu naboural v obci
Břehy do stromu. Poté se pokusil z místa neho-
dy ujet. Nabourané vozidlo ho ale zradilo a po
pár metrech zastavilo. Přivolaná hlídka měst-
ské policie provedla u řidiče dechovou zkoušku
s pozitivním výsledkem 2,51 promile. Případ si,
pro podezření ze spáchání trestného činu, pře-
vzala Policie České republiky.

Ujížděl před policejní hlídkou
V pozdních večerních hodinách zažilo měs -

to Přelouč policejní honičku jak vystřiženou
z amerického filmu. 

Hlídka Policie ČR požádala strážníky o sou-
činnost při zastavení osobního automobilu, kdy
řidič při kontrole začal policii ujíždět. Obě po-
licejní hlídky se opakovaně snažily vozidlo bez -
pečně zastavit. Řidič na pokyny k zastavení ne-
reagoval a pokračoval v jízdě po městě. Asi po
půlhodinové honičce se podařilo řidiče zasta-
vit. Jelikož se pokusil utéct, použili muži zákona
donucovací prostředky a nasadili řidiči pouta.
A důvod proč řidič ujížděl? Jak se ukázalo, ne-
vlastnil řidičské oprávnění. 

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
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V nedalekém domově pro seniory, nacházejícím se v pro-
storách bývalého zámku v Heřmanově Městci, se každý rok
koná recitační soutěž Zámecký šotek. Pravidelně se této akce
účastníme pro její krásnou atmosféru i možnost setkat se se-
niory z jiných domovů. 

Na letošním ročníku reprezentovali náš Domov dva
klienti.

Nejprve zkušený matador pan Miroslav Valenta, který pro
dobrý „špás“ nejde nikdy příliš daleko. Proto i svou letošní
účast na soutěži pojal s humorem a v přestrojení dědečka
z Kouzelné školky zarecitoval báseň Červená Karkulka od
Františka Hrubína. Porota byla nadšená a stejně jako v loň-
ském roce ocenila pana Valentu cenou poroty za originalitu. 

Dalším želízkem v ohni byla paní Jiřina Kousalová. Ta se
svého vystoupení nezalekla a pro svůj prvotní přednes na Zá-
meckém šotku si připravila velmi náročnou báseň od Petra
Bezruče – Maryčku Magdonovou. Porota se zatajeným de-

chem vyslechla každičký verš a za nádherný přednes, výběr
nelehkého díla a jistě i osobní kouzlo zvolila paní Kousalovou
vítězkou celé soutěže. 

A co nám o své účasti sdělila samotná vítězka? To si můžete
přečíst na následujících řádcích.

Paní Kousalová, Vy jste velmi pozitivně naladěná dáma,
se kterou je radost setkat se a pohovořit. Prozraďte nám,
proč jste se rozhodla recitovat právě tuto chmurnou báseň
od Petra Bezruče?

Pocházím z tohoto kraje horníků, dělníků a horalů. A pro-
tože mám vůbec ráda literaturu, tak mě hned první napadl
Petr Bezruč. Ovšem to jsem ještě nevěděla, když jsem s tím
souhlasila, že to bude náročné naučit se přesně celou báseň
nazpaměť, ale podařilo se to. A vítězství mě těší i proto, že
jsme přinesli s panem Valentou do našeho Domova 2 ceny ze
soutěže.

Zámeckého šotka jste se účastnila poprvé a rovnou jste
získala 1. místo. Jak jste si soutěž užila – zažívala jste nervo-
zitu nebo to pro Vás bylo především milé zpestření všed-
ního dne?

Malou trému jsem měla, ale opadla, jakmile jsem začala re-
citovat, a potom jsem si už užívala vyjádření toho, co touto
básní chtěl Petr Bezruč říci.

Kromě básní, co Vám do života vnáší radost?
To je hodně těžké. Tak já pro svůj vysoký věk už nemyslím

na své radosti, ale přeju to hlavně svým dětem a všem lidem
mladším, aby se dožívali dobrých časů a nic zlého je nepostih-
lo. Ale vzhledem ke kolektivu v Domově, jak všech spolubyd-
lících, tak všech pracovníků Domova, je tady každý den hezký
a radostný, za což jsem moc ráda.

K úspěchu v soutěži Vám velmi gratulujeme a přejeme Vám,
abyste v Domově u fontány zažila ještě mnoho krásných chvil,
které pro Vás budou zdrojem radosti a štěstí. 
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

Naši obyvatelé oslnili porotu Zámeckého šotka a vyhráli!

MĚSTSKÁ 
POLICIE

informuje 

Pravidla silničního provozu 21
Značka „Přejezd pro cyklisty přimknutý

k přechodu pro chodce“ (obr. vlevo), vyznaču-
je plochu určenou pro přejezd cyklistů přes
po zemní komunikaci bezprostředně souse-
dící s přechodem pro chodce. Tato plocha mů-
že být zvýrazněna určeným symbolem nebo
značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“. Naproti to -
mu nová značka „Sdružený přechod pro chod -
ce a cyklisty“ (obr. vpravo), označuje přechod
pro chodce sdružený s plochou určenou pro

přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě jejího křížení se stezkou pro chodce
a cyklisty. Zatímco první značka jednoznačně odděluje proud chodců od cyklistů, druhá
oběma kategoriím umožňuje využít k překonání křížené komunikace tutéž plochu. To
klade zvýšené nároky nejen na řidiče jedoucí po křižované komunikaci vůči chodcům a cyk-
listům tuto komunikaci překonávajícím, ale především na chodce a cyklisty na sdružené plo -
še k sobě navzájem. Důležité je uvědomit si také to, že ani na jedné z vyznačených ploch
zákon nezakládá cyklistům přednost v jízdě před ostatními vozidly.
                                                                                                            Ing. Martin Moravec, Ph.D., 
                                                                                                          dopravní specialista
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Jsou jich tisíce a tisíce rozsety po celé naší
krajině, vesnicích a městech. Vidíme je upro-
střed polí, u cest, v lesích a na jejich krajích,
u kostelů, na hřbitovech, náměstích atd. Kaž -
 dý z nich má svůj příběh. Jsou jednoduché,
ale také bohatě zdobené. Ano, jsou to křížky.
Vždy záleželo na člověku, který křížek nechal
udělat, jak byl bohatý. Krajově se křížky liší
pře devším v materiálu, vždy záleželo na dru-
hu kamene a lomu, který byl blízko. Dost obec -
ných řečí. Dnes se něco málo dozvíte o křížku,
který se nachází nad obcí Brloh u křižovat-
ky cest.

Na kopci jihovýchodně nad obcí Brloh na
kraji lesa se nachází zajímavý zřejmě převáž-

ně pískovcový kříž. Lze se k němu dostat les-
ní cestou od domu čp. 47 v Brlohu nebo od
Lipoltic (zahneme-li u čistírny odpadních vod
na polní cestu). Jedná se o malý kříž umís-
těný na šestinásobném soklu. Najdeme zde
pozlacený nápis 1864, který nám datuje rok
dokončení památky a na hlavním pilíři také
nápis „TVŮJ SVATÝ KŘÍŽ CTÍME/O PA-
NE/NA TVÉ SLAVNÉ UMUČENÍ/PAMATU-
JEME“. Na kříži je malá soška ukřižovaného
Ježíše. Vcelku prosté nepříliš zdobené dílo je
vysoké asi tři metry, je oploceno a dle kroni-
kářky obce paní Evy Urbanové bylo nedávno
(v roce 2018 před obecními slavnostmi) no -
vě opraveno.

Z literatury víme, že kříž byl vybudován
nákladem Františka a Kateřiny Pokorných
z Brloha čp. 30. Byli prý bezdětní a měli tak
zřejmě v úmyslu po sobě něco tvalého za-
chovat. V obecní kronice se dokonce píše,
že je (či spíše bylo) povinností majitele do-
mu čp. 7 v Brlohu a jeho nástupců se o kříž
starat. Finance na to měly jít z výtěžku úroků
nadace, kterou manželé Pokorní k tomu úče -
lu založili.

O jakém křížku budeme psát příště? Jaký
bude jeho příběh? Vzhledem k jejich množ-
ství na Přeloučsku určitě nějaký zajímavý pro
vás vybereme.

Text + foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta
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Trh práce 
na Přeloučsku

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

K 30. 11. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 197 289 uchazečů
o zaměstnání. To je o 771 více než v říjnu a o 17 721 osob méně než
před rokem. Zároveň jde o nejnižší listopadovou hodnotu od roku
1996, kdy bylo bez práce 175 842 lidí. Z celkového počtu nezaměst-
naných bylo v uplynulém měsíci 177 276 dosažitelných uchazečů.
Podíl nezaměstnaných osob stagnoval na 2,6 % (říjen 2019 – 2,6 %,
listopad 2018 – 2,8 %). Zaměstnavatelé nabízeli v listopadu pro-
střednictvím ÚP ČR 338 670 volných pracovních míst, z toho 11 952
v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Celkem
77 168 volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince (absolutní
hodnota bez rozlišení profese a regionu – 2,6 uchazeče na 1 vol né
pracovní místo). U dalších 261 502 pozic, tedy 77 %, pak zaměstna-
vatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí.

Statistika nezaměstnanosti – Pardubický kraj
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích

s rozšířenou působností Pardubického kraje – stav k 30. 11. 2019
Litomyšl 1,1 %, Ústí nad Orlicí 1,2 %, Žamberk 1,2 %, Polička 1,4 %,
Holice 1,5 %, Hlinsko 1,6 %, Vysoké Mýto 1,7 %, Pardubice 1,8 %,
Česká Třebová 1,9 %, Chrudim 2,0 %, Svitavy 2,0 %, Lanškroun 2,0 %,
Přelouč 2,2 %, Králíky 2,3 %, Moravská Třebová 3,3 %.

Statistika nezaměstnanosti – 
okres Pardubice 11/2019

K 30. 11. 2019 bylo evidováno 2 291 osob. V průběhu listopadu do -
šlo v okrese Pardubice k nárůstu počtu nezaměstnaných o 61 osob,
tj. o 2,7 %, meziročně byl zaznamenán pokles, který činil 2,3 %. Podíl
nezaměstnaných osob na obyvatelstvu setrval na hodnotě 1,8 %. Na
poptávkové straně trhu práce bylo k 30. 11. 2019 evidováno celkem
13 256 volných pracovních míst. V porovnání s předchozím měsícem
počet volných míst vzrostl o 486 míst, tj. o 3,8 %. V okrese Pardubice
sledujeme dlouhodobě výrazný převis volných míst nad počtem

ne zaměstnaných občanů. Je však třeba zdůraznit, že více než 37 %
z těchto míst nemá uvedeno konkrétní pracoviště v okrese Pardu-
bice. Volná místa jsou nabízena zejména v odvětví obchod a služby,
stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství. Na jedno volné místo
připadalo v průměru 0,2 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou
pů sobností Pardubického kraje:
Přelouč 2,2 %, Pardubice 1,8 %,                    Holice 1,5 %

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích

je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc září 2019 byla v obcích re -
gionu Přeloučsko:
Bukovina u Přelouče 6,3 % (5), Sovolusky 5,7 % (6), Žáravice 5,5 % (4),
Brloh 4,9 % (7), Jedousov 4,7 % (5), Holotín 4,7 % (2), Urbanice 4,5 % (2),
Sopřeč 3,8 % (7).

Kontakty:
ředitelka                                                                             950 144 407

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

„Zpráva z podkladů ÚP“

název
Uchazeči (UoZ)

o zaměstnání  
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %

Přelouč 132 1,9

Chvaletice 57 2,5

Břehy 25 3,6

Choltice 14 1,9

Drobné kamenné památky Přeloučska. Křížek nad lesem u Brloha

Fotohádanka 
Správné znění prosincové fotohádanky

by lo: „Na fotografii vidíme původní lávku
na Slavíkovy ostrovy. První lávka zde byla
zprovozněna 28. října 1946. Následně by -
la ale její dřevěná konstrukce stržena po-
vodní roku 1956. V letech 1957–1958 pak
byla vystavěna lávka současná. Přesná in -
terpretace této fotografie není zcela jasná,
může ukazovat snad stav lávky po poško -
zení povodní v roce 1948. Teoreticky mů -
že snímek ale pocházet i z 50. let 20. stol.“

Výhercem se stal na základě losování
Milan Hála, gratulujeme. V redakci Roštu
je připravená malá věcná odměna. 

I v novém roce pokračujeme s fotohá -
dan kami. Zde je první pro rok 2020. Odpo-
vědi za sílejte jako vždy na mail: rost@mes-
toprelouc.cz, děkujeme a těšíme se na vaše
nové odpovědi.
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Patrně jste to někdy zažili. Několik žáků či studentů se jednoho dne
rozhodne vydávat školní časopis. Vše začíná velkým humbukem, dy-
namicky a s vervou, energie se však záhy vyčerpá a časopis po něko-
lika číslech zaniká. Jeho život bývá tedy jepičí, a vydrží-li časopis déle
než rok, lze hovořit o úspěchu.

Takovým studentským časopisem byly před více než čtvrt stoletím
Ústavní listy, vydávané studenty přeloučského gymnázia. První číslo
vyšlo 23. 9. 1993 a čísla další, ač byl časopis charakterizován jako „ne-
závislý občasník“, vycházela zhruba s měsíčním odstupem (30. 10.,
1. 12., 15. 1., 13. 2.). Podoba časopisu na první pohled prozrazovala
amatérský původ – byl černobílý, množený na kopírce (údajně na
ZŠ v Hlavečníku), na čtyřech, většinou na pěti listech formátu A4. Ty
byly jednoduše spojeny jednou sponkou sešívačky. V tiráži je hrdě po-
znamenáno: „Sazbu písma provedla Jamaga studio, oddělení JAMAGA
CORPORATION.“ Když si tuto informaci přeložíme do běžné mluvy,
znamená to, že texty byly přepisovány především v domácnosti po-
čítačového mága Marka Žižky. Cena 2 Kč pomáhala hradit náklady na
papír a kopírování.

Úvodník čtvrtého čísla nás informuje o způsobu šíření časopisu.
Ten měl v jednotlivých třídách své pravidelné odběratele, celkem jich
bylo asi 130. Gymnázium tehdy mělo tři maturitní ročníky, po dvou
třídách 2. a 3. ročníku vyššího gymnázia a po jedné třídě od primy po
první ročník vyššího gymnázia, celkem tedy 12 tříd a cca 360 studen-
tů. Za těchto okolností se redakční radě 130 odběratelů zdálo málo,
a tak v úvodu třetího čísla tepala tento nešvar: „Když například při-
jdeme do 3. B, objednávají si sotva dvě čísla, a to asi jenom proto,
abychom se neurazili. Čekali jsme, že právě oni – budoucí čtvrťáci –
se nejvíc zapojí, ale na to jsou asi příliš zabráni do studia.“

Ještě větším problémem byl nedostatek přispěvatelů. Redakční
rada (studenti maturitního ročníku 4. C) byla vcelku plodná, ale cí-
lem bylo aktivovat co nejvíce studentů z jiných tříd. V prvním čísle se
objevuje např. tato výzva: „Má-li někdo zájem přispět svojí činností
do rubriky Kocour, ať svůj příspěvek napíše čitelně na papír a ten na-
depíše slovem KOCOUR, příspěvky bez tohoto označení nebudou
nikdy v Kocourovi otištěny.“ Ve druhém čísle už Kocour poněkud re-
zignoval na svá striktní pravidla: „Vážení příznivci nevázané kultury,
dnes otiskujeme 3 básničky od našich čtenářů, kteří vhodili svůj pří-
spěvek, sic neoznačen jako KOCOUR, do schránky ÚL.“ Ve čtvrtém
čísle ÚL bylo dokonce vyhrožováno, že pokud nebude příspěvků více,
ÚL končí. Situaci většinou zachraňovali studenti nižšího gymnázia –
básníci z primy či aktivní Melgy (P. Přemyslovský) a Dassy (P. Vaněk).
Tito dva záhy vstoupili do redakční rady a pokračovali snad ve vy-
dávání časopisu i ve školním roce 1994/95.

Kocour aneb Koutek Umělcův
Výraznou součástí časopisu byla pravidelná rubrika Kocour o úcty -

hodných rozměrech dvou stran. Dne 19. 12. 1993 byl dokonce vydán
samostatný Kocour speciál o čtyřech stranách a vedle čísel rozdaných
na akci zvané noční maraton se stal přílohou 4. čísla ÚL. „36 z Vás bu-
de mít štěstí! 36 z Vás najde ve svém čísle Kocoura Speciál, kterého má
několik šťastlivců již z Maxi Disco show!“ 

I přes občasné problémy s přispěvateli je Kocour důkazem, že
v do bách první poloviny 90. let se dařilo poezii a amatérskému psaní
obecně. Na počátku 90. let se objevila řada knih ještě nedávno za-
kázaných či alespoň nepropagovaných autorů a tato jejich zapově-
zenost jim dodávala mimořádnou svůdnost. Baudelaire, Lautréamont,
beatníci, Ladislav Klíma, Váchal, Deml, Franz Kafka, Egon Bondy, Sartre,
Camus… Nebylo od věci chodit v semišovém saku z Diakonky v Ma-
sarykově domě, nechat čouhat z kapsy básnickou sbírku (v mém pří-
padě to byl Quido Machulka) a za pokuřování dýmky sepisovat do
notýsku poezii.

„Žil, byl trpaslík, který měl pořád jen hlad. Jednou šel po ulici a na -
šel nohu. „Čípak seš, noho?“ ptá se zvědavě trpaslík. „Toho, kdo mě nosí,“
praví noha. „Já tady nikoho nevidím,“ pomyslel si trpaslík a: „Chramst,“
slupl nohu jako malinu. Jde tak chvíli po ulici a najednou si uvědomí,
že nemá nohu…“ Pohádka O nenažraném je prvním textem Kocoura.
Zapadá do oblíbeného žánru absurdních minipříběhů, tolik populár-
ních v té době, ať už v podobě zenových příběhů Mrtvá kočka, Doupě-
te latinářů Ivana Wernische nebo textů Daniila Charmse, s nímž nás
při suplování seznámila paní učitelka Romana Kučerová. Snad nebu-
du příliš indiskrétní, když prozradím, že za fiktivní postavou Kocoura
a zkratkou S.A.M. se skrýval Marek Žižka, autor výše uvedené pohád-
ky, ale také skvělých samizdatů Mischuňk a Meine Beine (1993).

Celkem se v Kocourovi objevila tvorba dvou desítek autorů, a to
od primy až po maturitní ročník. Z hlediska obsahu se jedná o tvorbu
poměrně pestrou – dozvíme se mnohé o pocitech dospívajících („Zou -
falým sálem prázdných barelů,/ tep krve do spánků mi buší,/ ptám se:
„Kam vedou cesty rebelů?“/ procházeje teď sám svým vrakovištěm
duší.“), někdy nás pobaví dekadentní stylizací (Kocourova oblíbená
Cesta smrti: „Kosou máchnu raz, dva, tři,/ budeš lítat v povětří./ A utáh-
ni si motýla,/ než tě seknu do týla.“), někdy je zachycením života na
gymnáziu („Náš pan Pacák profesor,/ určil nám ho celý sbor./ Fyzika
a matika, to je předmět,/ musíme se našprtit, musíme to umět./ Celý
den se připravujem a taky se těšíme,/ jak pak pana profesora na druhý
den zmučíme.“). Občas vytušíme vedle touhy vyjádřit se i talent –
třeba v tvorbě Josefa Hebláka, Kamily Posadovské či Milana Vodvárky.
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S postupem času některé velmi aktivní oso-
by listopadového dění (F. Bumbálek, J. Foršt,
M. Rudolf) ustupovaly do pozadí, jelikož jejich
cílem nebylo věnovat se komunální politice
a dále se angažovali v různých kulturních akti-
vitách. V lednu 1990 byl vrácen Masarykův dům
evangelické církvi. Došlo konečně i ke změnám
ve vedení města, zatím jen částečným. Do 22. 1.
rezignovalo pět komunistů, které zatím ještě
bez voleb nahradili lidé z jiných stran, z jedná-
ní zmizelo slovo soudruh. 

Také se bouřlivě diskutovalo o přejmenová -
vání ulic a odstranění tanku-pomníku z náměs-
tí. Občanské fórum o sobě dávalo pravidelně
vědět a šířilo demokratické myšlenky, např. i for -
mou přednášek a besed (jmenujme např. tu
o Masarykovi konanou 9. 1. v Záložně), též se
pokoušelo expandovat do obcí v okolí města
a bylo samozřejmě v kontaktu s Pardubicemi.
Např. 21. 1. se konala akce Děti dětem (vystu-
povaly děti z místních škol, výtěžek 2600 Kčs
byl zaslán dětské onkologii v Praze) a 29. 1. před-
náška o ekologii. Občany informovalo formou
otevřených dopisů a šířilo mezi ně také ankety,
ve kterých lidé mohli vyjádřit svůj názor (an-
ketní lístky roznášeli do schránek studenti).
Koncem ledna také začala reforma TJ Tesla
Přelouč a snaha o obnovu činnosti Sokola.

Ve dnech 29.–30. 1. byly v Praze dokončeny
demokratizující změny ve Federálním shromáž-
dění. 27. 2. byly v Přelouči přejmenovány první
ulice. 7. 3. byla vysazena lípa svobody u evan-
gelického kostela, akce se konala u příležitosti
140. výročí narození T. G. Masaryka. Zpíval zde
sbor Foerster a hovořil dr. Bedřich Bašuš, s kte -
rým bylo přeloučské OF v kontaktu. Od začát-
ku března bylo informační středisko OF v Ma-
sarykově domě, pravidelná úterní setkávání
pokračovala. Byla hojně navštěvovaná, na ně-
které schůze přišlo koncem března až 100 ob-
čanů, hovořilo se již nejen o politických změ-
nách, ale také o budoucím rozvoji města. 

Pravidelná setkávání se konala také v KVT
(dnes Orlovna) až do voleb. Někdy na ně přijely
i významné osobnosti, pamětníci vzpomínají
např. na účast herce Petra Čepka. V průběhu
března po komplikovaných jednáních (23. 3. se
konala dokonce krátká výstražná stávka) rezig-
novala většina zbylého komunistické vedení
města, 27. 3. za ně byli kooptováni lidé z OF,
Československé strany socialistické a Českoslo-
venské strany lidové. Toho dne byl předsedou
národního výboru zvolen Miroslav Brebera
(ČSS), tajemníkem Dušan Kulka (OF), místo-
předseda byl nadále z KSČ (Jiří Prokopec, ne-
dlouho po zvolení však ze strany odešel).

V prvních měsících roku 1990 nominovalo
přeloučské OF svého člena Jiřího Vacka jako

kandidáta do České národní rady (zjednodu-
šeně řečeno předchůdce dnešní poslanecké
sněmovny), ten pak např. s Vladimírem Čechem
jezdil po celém pardubickém okrese po před-
volebních setkáních. 28. 3. zanikla ČSSR a na-
hradila jí ČSFR. 3. 4. bylo náměstí Rudé armády
přejmenováno na Masarykovo. Na 21. 4. na -
plá novalo OF úklidovou akci „Za krásnější Pře-
louč“ na Slavíkových ostrovech, na 22. 4. Den
země na náměstí. 1. května se konal na ná-
městí úspěšný politicky zaměřený happening
„1. máj po našem“. Na poslední jmenované akci
bylo dle zápisů plné náměstí diváků, zahrála
zde dechová hudba, skupina Polymetal a rom -
ská kapela. Na předvolebním mítinku 7. 5. vy-
stoupil houslový virtuóz Ivan Ženatý a byli sa-
mozřejmě představeni kandidáti.

A pak se již blížily červnové volby do par -
la   mentu, které se konaly 8.–9. června. V Pře-
louči se konaly různé předvolební mítinky
spo je né s představením kandidátů všech po-
litických stran, např. na setkání 21. května byl
příto men Vladi mír Čech. 30. května byla na
jednom mítinku hostem Pavlína Filipovská.
Ve městě visely předvolební plakáty různých
politických stran. Vítězem voleb se stalo v čes -
kých zemích OF. 10.–11. čer vence byl z ná -
měs tí odvezen tank do vojenského muzea ve
Kbe lích a následně byl odstraněn i zbylý pod -
stavec. Tento počin tehdy vyvolával velké dis -
kuse (předpokládáme, že čtenáři ví, že „pře-
loučský tank“ byl v roce 2014 opět zprovozněn
a stal se ozdobou tankových dnů Vojenské-
ho historického ústavu, resp. jeho pobočky
v Lešanech).

Přešlo léto a na dohled byly komunální vol-
by – již do městského úřadu. Opět probíhaly
různé mítinky, např. 8. 10. či 28. 10. (při svíčkách
na Masarykově náměstí za účasti asi 100 lidí).

7. listopadu se konalo v Záložně společné před -
stavení všech kandidátů, na mítinku 19. 11. byl
přítomen František Filipovský i Pavlína Filipov -
ská. Volebním dnem byl 24. listopad, vyhrálo
Občanské fórum v čele s Dušanem Kulkou, kte -
rý se stal starostou. Získalo 48 procent všech
hlasů. Další strany se umístily v tomto pořadí:
Komunistická strana Československa, Česko-
slovenská strana socialistická, Československá
sociální demokracie, Československá strana li -
dová, Politické hnutí členů JZD a Romská ob-
čanská iniciativa v Československu. Symbolic -
kým koncem zlomových událostí v letech
1989–1990 bylo vánoční zpívání u Občanské
záložny pořádané OF a Klubem kultury, které
se konalo 23. 12. 1990, vystoupil zde též sbor
Foerster a Korálek.

Zdroje a literatura:
SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a kři-
žovatky jedné politické krize: (od listopadu 1989 do
čer vna 1990). Praha: Prostor, 2003. 507 s.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města
Pře louče: díl čtvrtý, 1918–1989. Přelouč: Město Pře-
louč, 2007. 365 s.
PEŠTA, Matěj. Přeloučské pamětní stromy z let
1881–2018. Přeloučský Rošt, 2019, č. 3, s. 25–26
PEŠTA, Matěj. Historie města Přelouče v letech
1988–1997. In Přeloučský Rošt Speciál, 2018, s. 18–19
Státní okresní archiv Pardubice, fond Občanské fó-
rum Přelouč
Městské muzeum v Přelouči, fond Tisky, sign. T 849
a fond Fotografie, sign. FA-P 817
Vzpomínky pamětníků (Jaroslav Foršt, Mária Bořko -
vá, Ing. Wilfried Brudný, Naďa Hypšmanová-Kadle co -
vá, Alan Pešta, Ing. Jiří Vacek, Dušan Kulka, Ing. Ivan
Moravec a další)
https://volby.cz/

               Mgr. Matěj Pešta,
               správce muzejních sbírek, KICMP, 
               +420 731 697 085, muzeum@kicmp.cz
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Od sametové revoluce po vznik městského úřadu. 
Přelouč v letech 1989–1990 (4. část)

Členové Občanského fóra Přelouč v roce 1990

Titulní list 1. čísla Ústavních listů

Studentský časopis Ústavní listy
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Rychlý skejti
Každý správný studentský časopis by měl mít komiks. V případě

Ústavních listů to platí stoprocentně. První číslo obsahuje pouze pi-
rátsky přefocený komiks Michala Hrdého Příšerný Franta. Ale již druhé
číslo přináší originální komiks Rychlý skejti. Své síly v něm spojili tvůrci
vystupující pod jmény Dželÿfiš S.A.M. a Mjeduz A.B.P. První vždy dodá -
val na stroji napsaný scénář, druhý pak převedl libreto do obrazové po -
doby. V každém čísle vyšly dva díly, dohromady tvořily jeden list časopisu.

Podstatou tohoto seriálu je (láskyplná) parodie a aktualizace kla-
sického komiksu Jaroslava Foglara a různých kreslířů Rychlé šípy. Odkaz
k Rychlým šípům je patrný např. ze jmen hlavních hrdinů. Hoši se jme -
nují Mirek Dušný, Jarka Vochmelka, Jindra Hujer, Červáček a Rychlosto -
nožka. Jezdí na skateboardech a poslouchají hard core či jinou skejty
pohánějící hudbu, Dušný nosí tričko propagující nové album Sonic
Youth atd. I příběhy samotné jsou parodickou variací původních pří-
běhů Rychlých šípů. Na začátku zachraňuje Dušný Vochmelku z osidel
motorkářského gangu Černí jezdci, dále plní alkoholové bobříky, za-
chraňují kamaráda před zdravým životním stylem, zabraňují vlezlému
Mlezivourovi nosit své učitelce květiny poté, co si paní učitelka postě-
žovala: „Toliko jsem se těšila, že budu učit v chlapecké třídě, proto jsem
opustila nápravně výchovný ústav; a vy mi schválně neděláte žádné
problémy.“ Pro ožehavost témat často autoři připojovali závěrem va-
rování. Díl, v němž RS ukáží gangu vozíčkářů smysl života a ženou se
spolu ulicemi ke Kulatý bábě, je zakončen slovy: „V žádném případě
toto nemělo být výchovné. Ale když chcete, já vám nebráním. Dopo-
ručujeme maminkám s dětmi mladšími 15 let … , aby jim tuto stránku
nevydávaly. To je varování ministra silničního provozu.“

V jednotlivých číslech ročníku 1993/94 bylo vydáno 8 dílů tohoto
komiksu, pro ročník 1994/95 byly nakresleny ještě další 2 díly, v nichž
příběh končí apokalyptickou bitvou s agresory z Mokré čtvrti. V sami z -
datovém souborném vydání z roku 1999 se ještě objevil nově nakres-
lený 11. a 12. díl (tentokrát už pouze z dílny A.B.P.) s názvem Jiná verze
skonu. Hlavním mottem alternativního konce se stalo rychlošípácké:
„Ať jsem bukanýr, jestli tomu všemu rozumím!“

(Dokončení příště) 
Martin Štěpánek
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Samizdaty 90. let - Mischuňk a souborné vydání Rychlých skejtů

Část 7. dílu Rychlejch skejtů

Tvůrci Rychlejch skejtů - A.B.P. a S.A.M.

Podrobné informace o historii Přelouče 
naleznete v čtyřdílné knižní publikaci

DĚJINY MĚSTA PŘELOUČE I. – IV.
(1086–1989)

Všechny 4 knihy lze zakoupit v kanceláři na Měst-
ském úřadě Přelouč, 3. patro, kancelář sekretariát sta-
rostky nebo v KICMP, Masarykovo náměstí Přelouč. 
Ceny:   I. díl 180 Kč, II. díl 150 Kč, III. díl 150 Kč, 

IV. díl 200 Kč.

KONEČNÉ TABULKY HC JESTŘÁBI PO PODZIMNÍ ČÁSTI

A-TÝM (1. LIGA) DOROST (EXTRALIGA divize VÝCHOD)

B-TÝM 
(REGIONÁLNÍ LIGA ČECHY VÝCHOD)

PŘÍPRAVKA

… výsledky utkání jednotlivých družstev, odehraných do
10. 12. 2019

Muži:
TJ Jiskra Hořice – BK Přelouč                                       64 : 57 (22:31)
Body: Konvalina 21, Bulušek 13, Zikmunda 8, Škarda 8, Kouba 4, Ku-
bát 3

TJ Sokol Jaroměř-Josefov – BK Přelouč                     75 : 57 (36:35)
Body: Konvalina 25, Zikmunda 11, Škarda 6, Šindelář Mi 5, Kouba 4,
Kautský 2, Kubát 2, Šindelář Ma 2

BK Přelouč – Královští sokoli                                       74 : 65 (40:33)
Body: Konvalina 24, Zikmunda 22, Bulušek 6, Dašek 6, Škarda 5, Šinde -
lář Mi 4, Souček 2, Pála 2, Šindelář Ma 2, Kouba 1

Ženy:
BK Přelouč – Loko Trutnov                                           85 : 51 (38:30)
Body: Žáková 23, Písařová 19, Nešetřilová 15, Rozsévačová 8, Pluhařo -
vá 7, Sedláčková 6, Hejná 5, Bogdányová 2

BK Přelouč – Sokol Nová Paka                                     78 : 48 (38:19)
Body: Nešetřilová 19, Pluhařová 15, Rozsévačová 11, Žáková 9, Sedláč -
ková 9, Písařová 6, Hejná 5, Bogdányová 4

SŠB Pardubice – BK Přelouč                                         55 : 71 (33:41)
Body: Pluhařová 20, Nešetřilová 13, Sedláčková 12, Doležalová 9, Rozsé -
vačová 9, Novotná 7, Bogdányová 1

TJ Pardubičky – BK Přelouč                                          51 : 55 (18:20)
Body: Pluhařová 25, Sedláčková 13, Nešetřilová 12, Rozsévačová 3, Bog -
dányová 2

Mladší žáci U 14:
BK Přelouč – SŠB Pardubice                                         38 : 35 (16:13)
Body: Soldán 15, Dobruský 10, Horák 5, Znamenáček 3, Miláčková 2,
Čapek 2, Dostál 1

BK Přelouč – SŠB Pardubice                                          49: 35 (29:16)
Body: Soldán 16, Uchytil 10, Miláčková 9, Znamenáček 8, Dobruský 4,
Vomlel 1, Horák 1

Nejmladší minižáci U 11:
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – BK Přelouč                      21 : 98 (12:45)
Body: Horák 23, Kuchyňka 20, Konvalina 18, Miartušová 10, Rosenber -
ger 9, Marek 4, Danielka 4, Jarolím 2, Školníková 2, Jelínek 2, Greine-
der 2, Mucha 2

TJ Jiskra Havlíčkův Brod – BK Přelouč                      16 : 89 (11:40)
Body: Horák 27, Miartušová 12, Kuchyňka 11, Rosenberger 9, Hladík 8,
Konvalina 7, Marek 5, Danielka 4, Jelínek 2, Mucha 2, Jarolím 1, Greine -
der 1

BK Přelouč – BK Pardubice                                           27 : 74 (15:41)
Body: Horák 14, Miartušová 5, Rosenberger 4, Marek 2, Konvalina 2

BK Přelouč – BK Pardubice                                           38 : 90 (18:51)
Body: Horák 17, Miartušová 6, Konvalina 6, Marek 4, Jarolím 2, Ma-
reček 2, Danielka 1

Všem příznivcům basketbalu a hlavně aktivním hráčům na-
šeho oddílu přeji do nového roku 2020 hodně zdraví, málo úrazů
na hřišti a co nejvíce vstřelených košů v síťkách soupeřů!!! 

Za celý výbor                                                           D. Rambousková

Pod basketbalovými koši…
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Milí čtenáři a luštitelé,
Nejprve správné znění prosincové křížovky, které bylo: … Barbora nosí bláto do dvora a v rámci losování se stala poslední výherkyní

loňského roku Marie Formánková, moc gratulujeme. V redakci Roštu na ni čeká malá věcná odměna. 

Pro letošní rok jsme pro tajenky vybrali citáty českého filmového a divadelního herce, dramatika a filmového scenáristy, pana
Jana Wericha. Jeho plné jméno je Jan Křtitel František Serafínský Werich a v roce 2020 uplyne 6. února 115 let od jeho narození a 31. říj -
na 40 let od jeho úmrtí. Jan Werich v autorské trojici s Jiřím Voskovcem a Jaroslavem Ježkem byl představitel meziválečné divadelní avant -
gardy a posléze i poválečné české divadelní kultury, dále také spisovatel. Proslavil se mezi válkami jako jedna z klíčových osobností avant-
gardního Osvobozeného divadla. Druhou světovou válku jako antifašista strávil v emigraci. Po válce se vrátil do Československa, kde na konec
získal titul národní umělec. Pojďme v tajenkách vyluštit jeho moudrá slova, která po sobě zanechal. Děkujeme za přízeň a těšíme se na vaše
nové odpovědi, které zasílejte opět na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. Vaše Redakce Roštu

Doplňovačka
Všem menším i větším čtenářům Roštu a zároveň luštitelům

jsme pro letošní rok připravili ke křížovce ještě doplňovačku.
V tajence doplňovačky (prostřední řádek) naleznete název
zvířete z fotografické sbírky Petra Šimona.  

DOPLŇOVAČKA

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

1. Oděv kryjící nohy. – 2. Nevelká koryta. – 3. Kachle (zdrob-
něle). – 4. Obydlí kata. – 5. Tmavé místnosti (hovorově). –
6. Malá kola. – 7. Klacky (zdrobněle). – 8. Pokoj na zámku. –
9. Drobné kanýry.

Pomůcka: Kumbály

ZPRÁVY ZE SOKOLA
První adventní neděli zavítal jako obvykle Mikuláš se svým

dopro vodem do sokolovny. Oddíl gymnastiky si vzal program
besídky i její přípravu včetně živého stromečku do své režie.
Své vystoupení zahá ji ly na vysoké a nízké kladině a lavičkách.
Dále předvedly nápadité cvi čení na koberci a skoky do duch-

ny. Jejich program doplnili roztomilí Šmoulové s maminkami,
předškoláci na zimní překážkové dráze a mla dí basketbalisté
ukázkou tréninku. Závěr vystoupení patřil úžasné sklad bě „Ko -
lem světa“, ve které se na trampolínkách vystřídaly všechny
čty ři skupiny tohoto akčního oddílu.

Mikuláš rozdal dárky a diváci odcházeli spokojeni, že stih-
nou i roz svěcení vánočního stromu na náměstí. Děkujeme
za přízeň všem hod ným lidičkám, kteří Sokol podporují
a fandí mu, a přejeme jim v novém roce pevné zdraví a hod -
ně štěstí.



Pokračování programu na předposlední straně.Příští číslo Roštu vyjde v pátek 31. 1. 2020.


