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Plastická loga při vstupu do budovy České televize na Kavčích horách
od sochaře Jiřího Nováka z Přelouče … více na str. 26–27
Plastická loga při vstupu do budovy České televize na Kavčích horách
od sochaře Jiřího Nováka z Přelouče … více na str. 26–27
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V průběhu letošního roku bude provedena oprava pomníku Jana Dítěte v Městském par -
ku. Pomník zakladatele parku ve tvaru bus ty osazené na bohatě zdobeném trojetážovém
pod stavci pochází z roku 1893, je zhotoven z hořického pískovce a jeho autorem je význam -
ný sochař české monumentální ro man  ti ky Bohuslav Schnirch (1845–1901). Více in for   mací
k historii pomníku lze nalézt na str. 13 čísla 7–8 Přeloučského roštu z roku 2018 od autorů
Mgr. Jiřího Rejla a Mgr. Matěje Pešty.

Současný stav pomníku není dobrý, je pokryt z velké části biologickým napadením, řa sa -
mi, mechy a lišejníky. Dochází k odlupování a praskání vrstev materiálu, který byl použit při
poslední opravě pomníku v roce 2005. Ně které drobnější části modelace pomníku jsou po-
škozeny nebo zcela chybí. 

Oprava by měla být zahájena v měsíci dub nu. Provádět ji bude restaurátor MgA. Martin Kul -
hánek z Kolína. V rámci její přípravy bude nutné odstranit vegetaci, nacházející se v bez pro -
střední blízkosti pomníku, neboť způsobuje větší zavlhčení jeho soklové části. 

Miroslav Manžel

Prochází-li někdo kolem domu č. p. 845
v Kladenské ulici, těm dříve narozeným zná-
mý jako Dělnický nebo Pionýrský dům, dnes
Dům volnočasových aktivit mládeže, jistě si
všimne proměny jeho zahrady. Dříve fádní
a ne příliš udržovaný prostor se v závěru mi -
nulého roku proměnil v místo her a sportov -
ního vyžití. Nová výsadba stromů a keřů na-
hradila ty staré dožívající, přibylo sportovní
hřiště a workoutová cvičební sestava, pro ty
nejmen ší děti pak hřiště s několika herními
prvky. 

V domě sídlí přeloučská organizace Juná-
ka – českého skauta, z. s., Rodinné centrum
Sluníčko Přelouč, o.s., navštěvované mamin-

kami s dětmi od narození do šesti let a Akade-
mie bojových umění a sportu ABUS, takže
všichni si zde naleznou místo pro své sportov-

ní vyžití či hry. Venkovní osvětlení zahrady pak
umožní její využití i ve večerní době. 

Za celou popisovanou proměnou stojí pra -
covnice Odboru správy majetku města Pře-
louč paní Hana Mencová, která měla celou akci
na starosti od jejího projednání se zástupci jed-
notlivých organizací až po zajištění dodávek
vy bavení hřišť a vlastní realizaci veškerých pra -
cí, to vše v poměrně krátkém časovém termí-
nu. Zahrada bude ještě vybavena lavicemi pro
možnost posezení při jejím využívání, které bu -
de možné v určených hodinách i pro ostatní ve -
řejnost mimo lezecké věže, na kterou je vstup
bez povolení a dozoru skautů zakázán. 

Miroslav Manžel

Po letech řešení výkupů pozemků, přelo-
žek inženýrských sítí a problémů s projekto-
vou do kumentací byly v polovině měsíce led-
na do končeny stavební práce na výstavbě par-
kovišť a autobusové zastávce v Jaselské ulici.
Práce byly rozděleny do dvou fází, řešených
jako samostatné stavební zakázky. V té první,
která probíhala od července do září 2019 a pro -
 váděla ji společnost MIROS Pardubice a.s., by-
lo vybudováno nové parkoviště u areá  lu spo -
lečnosti BISS, s.r.o., s 53 parkovacími stáními.
Současně s ní byla v této části Jaselské ulice

provedena společností ERMO s.r.o. Hradec
Králové rekonstrukce veřejného osvětlení. 

Druhá fáze navázala na tu první v měsíci
říjnu a společnost D&D PROFI s.r.o. z Dašic
provedla výstavbu nového parkoviště proti
vstupu do areálu společnosti Kiekert-CS, s.r.o.,
s 19 parkovacími stáními, rozšíření stávajícího
parkoviště směrem do Jaselské ulice, čímž se je -
ho kapacita po vyznačení jednotlivých stání zvý -
ší na 194 stání, a výstavbu nové autobu so vé
zastávky pro současné přistavení 4 au  tobu sů.
Pro zaměstnance společnosti Kie kert-CS, s.r.o.,
cestující autobusy směrem do města, se ná-
stup do autobusů přiblíží k východu z jejich
pracoviště, těm používajících automobilovou
dopravu bude k dispozici cel kem 266 parko-
vacích stání bez započtení těch, které jsou
umístěna v Jaselské ulici od nové au tobu so -
vé zastávky směrem k vlakovému nádraží. 

V této fázi zbývá dokončit některé práce,
které současné klimatické podmínky neumož -
ňují (například vodorovné dopravní značení
pro vyznačení parkovacích stání a zastávko-

vých míst autobusů), to by však mělo proběh-
nout do konce měsíce dubna. Užívání vlastní
autobusové zastávky bude z technologických
důvodů umožněno od 17. února. Celkové ná-
klady, vynaložené městem Přelouč v souvi-
slosti s popisovanými pracemi, přesáhly část-
ku 11 miliónů korun. 

Při této příležitosti je vhodné poděkovat
pracovníkům společnosti Kiekert-CS, s.r.o.,
Ing. Vykoukalovi a Ing. Hrdému za vynikající
spolupráci při přípravě a realizaci druhé fáze
prací a ostatním zaměstnancům této společ-
nosti za trpělivost s omezeními, která staveb-
ní práce provázela.               Miroslav Manžel
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Rada města
Poslední prosincová schůze Rady měs -

ta se konala 17. 12. 2019 a projednalo se
zde celkem 16 bodů. Odsouhlasil se napří-
klad nákup kopírovacího stroje Konica Mi -
nolta pro ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí
z fondu investic této příspěvkové organi-
zace, odstoupení od smlouvy o dílo se spo-
lečností Stavby Jech & Hoffmann s.r.o. na
výměnu střešní krytiny na objektu č. p. 25
na Masarykově náměstí z důvodu nedo-
držení kvalitativních podmínek při pro-
vádění díla. Rada vzala na vědomí změnu
pla tových tarifů škol a školských zařízení
Přelouč s platností od 1. 1. 2020 (nařízení
vlády č. 300/2019 Sb.), schválila vnitřní pla -
tový předpis města Přelouče, zřizovatele
škol a školských zařízení s účinností od 1. 1.
2020 a zároveň schválila i platové výměry
ředitelům škol a školských zařízení. Na vě-
domí rada vzala výsledky nezávislé kon-
troly hospodaření příspěvkových organi-
zací města, která proběhla ve dnech 11.
a 13. listopadu 2019 společností AUDIT
OBCE s. r. o. Odsouhlasil se peněžitý dar
pro město Chrudim na spolufinancování
sociální služby v souladu s ustanovením
§ 2055 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., OZ.
Projednal se také například zápis OV Kle-
novka ze dne 29. 11. 2019. Schválil se do-
datek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřej -
né zakázky „Účelová komunikace k č.p. 48,
Přelouč“ s dodavatelem NOVOSTAV KO-
MUNIKACE a. s., Hradec Králové, kterým
se cena snížila o částku 78 640 Kč bez DPH
z důvodu upřesnění výměr položek roz-
počtu dle skutečného rozsahu provádění. 

Dne 6. 1. 2020 se konala v pořadí
31. schůze Rady města. Mimo jiné se
schválila výzva k podání nabídky a proká-
zání kvalifikace – zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce „Revitalizace Račanského

rybníka“, dohoda o skončení výpůjčky ne-
bytových prostor v č.p. 25 v Přelouči se Sva-
zem postižených v České republice z.s.,
míst ní organizace Přelouč ke dni 7. 1. 2020,
přeložka plynovodní přípojky pro budovu
č. p. 877 v Choceňské ulici z důvodu její
kolize s plánovaným přístupem k výtahu
do 2. NP budovy, zřízení věcného břeme-
ne, smlouvu o dílo na realizaci veřejné za-
kázky „ZŠ Masarykovo náměstí č. p. 1, Pře -
louč – oprava stropu nad učebnou hudební
výchovy“ s dodavatelem WN service s. r. o.,
Sezemice, podání žádosti o poskytnutí do -
tace z programu Podpora kulturních ak-
tivit v Pardubickém kraji pro rok 2020 na
pro jekt „Polanského Přelouč“, dodatek k pří -
kazní smlouvě na podání žádosti z OPŽP
na projekt „Revitalizace Švarcavy se spo-
lečností Vodohospodářský rozvoj a výstav-
by a. s., Praha, kterým se prodlužuje termín
plnění smlouvy do 11. 1. 2021. Projednal
se zápis z jednání Bezpečnostní a doprav-
ní komise ze dne 9. 12. 2019. Na této radě
se schválil dodatek č. 1/2020 ke smlouvě
č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem
Přelouč a společností SOP a.s., vzala se na
vědomí zpráva o provedení interního audi -
tu k roku 2019 na odborech MěÚ Přelouč,
který provedla společnost BIRIMS s.r.o.
V rámci této kontroly nebyly zjištěny ne-
dostatky, zjištěné nesrovnalosti byly vyře-
šeny ihned na místě. Rada vzala na vědomí
také návrh projektu odpady/čistá Přelouč
2020–2021 realizovaný z iniciativy Kulturní
a školské komise města Přelouče. 

32. schůze Rady města se konala
20. led na 2020. Na vědomí se vzaly na pří-
klad informace k výkupu pozemků v ulici
Karla Čapka v Přelouči, k finančním nákla-
dům rekonstrukce světelného signalizač-
ního zařízení světelně řízených křižovatek
v Přelouči, informace k návrhu úpravy čás-
ti pozemků na Lohenickomělickém písníku.

Schválila se výzva k podání nabídky a pro -
kázání kvalifikace – zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce „Regenerace sídliště U So -
kolovny, Přelouč – 1. etapa“. Komisi pro roz -
voj města se uložilo posoudit navrhované
úpravy v projektu „Regenerace sídliště U So -
kolovny, Přelouč – 2. etapa“ dle koordinač-
ního výkresu zpracovaného společností
OPTIMA spol. s r. o. Doporučilo se zastu-
pitelstvu města schválit podání žádosti
o registraci akce a o poskytnutí státní fi-
nanční podpory na projekt „Splašková ka -
nalizace Mělice s převedením odpadních
vod do Lohenic“. Projednal se zápis sociál -
ně zdravotní komise ze dne 13. 1. 2020 a na
základě tohoto zápisu se schválily pronáj-
my bytů v ulici Za fontánou v Přelouči. Sta-
rostka města předložila radě záznam z in-
spekčního šetření vodního toku Švarcava
provedené Českou inspekcí životního pro-
středí. Toto šetření potvrdilo velice špatný
stav Švarcavy, který již dlouho naše město
trápí. Na vědomí se vzala informace o ko-
nání štafetového závodu Run Labe Run na
katastru města ve dnech 9. a 10. 5. 2020
(k. ú. Mělice, K. ú. Lohenice u Přelouče). Lin -
ce důvěry KONTATK Ústí nad Orlicí o.p.s.
se udělil souhlas se zveřejněním znaku měs -
ta na internetových stránkách organizace
(aktuální donátoři). Předsedům Komise
míst ní samosprávy Štěpánov, Tupesy a Lho -
ta, Škudly předložit nejpozději do 29. 2.
2020 zprávu o činnosti komise za rok 2019
pro zapracování do Zprávy o činnosti měs-
ta, jeho orgánů a zařízení za rok 2019. Na
této radě se také projednala žádost nově
vzniklé organizace Myklíč z.s., která vznikla
vyčleněním z organizace MYKABO s. r. o.
Nově vzniklý spolek chce svoji činnost za-
měřit na oblast prorodinných aktivit. Měs -
to doporučuje činnost spolku podpořit do-
tací z prostředků Pardubického kraje. 

Všechna usnesení z rad 
naleznete na stránkách města.  MG
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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

Stavební práce v Jaselské ulici dokončeny

Oprava pomníku Jana Dítěte v Městském parku

Proměna zahrady Domu volnočasových aktivit mládeže v Přelouči
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Projekty pro rok 2020
Zastupitelstvo města Přelouče schválilo na svém VII. zase-

dání dne 17. 12. 2019 rozpočet města na rok 2020. Je to obsáhlý
soubor mnoha číselných údajů, ale já se zde zaměřím pouze
na ty, které se týkají práce Odboru správy majetku, tj. investic
a oprav majetku města.

Největší investiční akcí roku po stránce finanční i rozsahové
bude výstavba splaškové kanalizace včetně kanalizačních pří-
pojek pro jednotlivé nemovitosti v místní části Mělice. Předpo-
kládaná cena této investice by měla přesáhnout částku 40 mi-
liónů korun a očekáváme, že bude dokončena až v roce 2021.
Částkou 11,2 miliónu korun se na jejím financování bude po-
dílet dotace Ministerstva zemědělství, zbývající finanční pro-
středky půjdou z rozpočtu města. Zahájena by měla být v roz-
mezí měsíců března a dubna 2020.

Následovat by ji měla 1. etapa revitalizace sídliště U soko-
lovny. Jedná se o blok bytových a rodinných domů, ohraničených
ulicemi Kladenská, Smetanova, Československé armády a Žižko-
va. Zde by měla být provedena rekonstrukce stávajících a do-
plnění nových komunikací pro pěší, rekonstrukce a doplnění
rozvodů veřejného osvětlení v moderní LED technologii s dál-
kovým ovládáním jeho provozu, výstavba herních a odpočin-
kových ploch a výsadba nové zeleně. Projekt revitalizace byl
konzultován se zástupci společenství zde bydlících vlastníků
jednotek a upravován podle jejich připomínek. Cena projekto-
vaných prací byla vypočtena na částku 18 miliónů korun, dotace
ze Státního fondu rozvoje bydlení by z této částky činila 6 mi-
liónů korun. Žádost o dotaci byla včas podána a nyní čekáme
na rozhodnutí poskytovatele dotace, zda budeme úspěšní. Vý-
sledek ovlivní zahájení akce v roce 2020.

Další ze skupiny významných investičních akcí je výstavba
kluziště v lokalitě sportovišť pod parkem, na které je v rozpočtu
vyčleněna částka 13,5 miliónů korun. V současné době se do-
končuje projektová dokumentace a předpokládáme, že pro
zimní sezónu 2020/2021 bude kluziště v provozu. Jeho konstruk-
ce umožní celoroční provoz, mimo zimní dobu bude sloužit ja -
ko víceúčelové hřiště (viz mapka str. 5). 

Zaměřením na sportovní účely je i výstavba sportovního hřiš-
tě s běžeckým oválem v prostoru za sportovní halou, u křižovat-
ky ulic Foersterova a Žižkova. Mělo by sloužit žákům základní ško-
ly Smetanova ulice, ale využití bude možné v ostatní době i pro
veřejnost. Finanční náklady na jeho výstavbu by měly dosáhnout
částky 9 miliónů korun, z nichž 5 miliónů korun by měla pokrýt
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. V případě získání dotač -
ních prostředků bude akce realizována v průběhu roku 2020. 

Na stupnici finančních hodnot plánovaných stavebních akcí
následuje rekonstrukce stropní konstrukce nad 2. nadzemním
podlažím v budově základní školy v Kladenské ulici čp. 494.
Potřeba této rekonstrukce byla zjištěna v průběhu průzkum-
ných prací pro uvažované využití podkrovních prostor budo-
vy. Stavba zasáhne velmi citelně do provozu této budovy školy,
neboť některé fáze prací lze provádět pouze při vyklizení celé
budovy a práce pro svou náročnost nelze realizovat jen v prů-
běhu školních prázdnin. Finanční objem prací dosahuje částky
8 miliónů korun, předpoklad jejich zahájení je v průběhu mě-
síce června 2020.

Do oblasti městských komunikací míří záměr rekonstrukce
chodníků v Kladenské ulici. Ten by měl navázat na již dříve pro-
vedené úpravy a uvést chodníky v celé této ulici do odpovídají -
cího stavu. I zde je uvažováno s financováním pomocí dotačních
prostředků, tentokrát z Integrovaného regionálního operační-
ho programu, poskytovaných přes MAS Železnohorský region,
které by z předpokládaných nákladů ve výši 5 miliónů korun
uhradily 1,9 miliónu korun. Na rozhodnutí poskytovatele do-
tace zatím čekáme.

Ke zlepšení životního prostředí ve městě jistě přispěje re-
vitalizace Račanského rybníka. Ten je již delší dobu vypuštěný
a působí neutěšeným dojmem. Je to však nutné vzhledem k je-
ho odbahnění, které bude součástí prováděných prací. Panelové
zpevnění břehů bude odstraněno, úprava břehů umožní po-
zvolný přístup k vodě, v části rybníka vznikne litorální pásmo
s vodními rostlinami. Chov ryb již nebude do rybníka navrácen
a věříme, že zde vznikne pro přilehlou městskou zástavbu pří-
jemný odpočinkový prostor. Finanční náklady předpokládáme
ve výši 4 miliony korun, jejich větší část, částku 2,1 miliónu ko-
run, by měla pokrýt dotace ze Státního fondu životního pro-
středí. Naše žádost o dotaci byla v rámci vyhodnocování ob-
držených žádostí doporučena do další fáze hodnocení.

V souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva města o přípra -
vě potřebných podkladů pro získání dotace na výstavbu nové
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Myslíte si, že nejrychlejší dopravu z místa kde v Přelouči bydlíte, Vám nabízí vždy auto?
Nemusí tomu tak být! Přiložena je tabulka, kolik to trvá z největšího sídliště (zastávka Přelouč, náměstí 17. listopadu), kolem

které je v Přelouči nejvíce bytů, do různých míst v ČR a zpátky. Podobně výhodné spojení však MHD nabízí i z dalších zastávek na
hlavní trase linky MHD. Jízdní řád vyšel v Roštu v prosinci, jinak je dostupný na www.idos.cz. 

Odhadli byste třeba, že se z Pardubic můžete dostat až na sídliště v Přelouči za pouhých 17 minut? 
A co říkáte tomu, že do centra Prahy (na hlavní nádraží) to z Přelouče ze sídliště 17. listopadu může trvat jen minut šedesát?
Počet spojení a jejich provoz a rychlost v jednotlivých dnech týdne je v následující tabulce.

                                                                                                                                                                                           Ing. Pavel Matouš 
                                                                                                                                                                                       autor projektu MHD Přelouč
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budovy městské knihovny na místě bývalého zemědělského in-
ternátu čp. 27 na Masarykově náměstí, jejíž součástí by měly
být prostory pro přednáškovou činnost a spolkový život města,
je v rozpočtu vyčleněna částka 4 milióny korun na pořízení po-
třebné projektové dokumentace. Tu je třeba mít k dispozici vzhle -
dem k plánovanému termínu přijímání žádostí o dotaci již v prů -
běhu roku 2020.

Rovněž o rekonstrukci stropu v prostorách základní školy, ale
v menším rozsahu, se jedná u učebny hudební výchovy v budo-
vě základní školy na Masarykově náměstí čp. 45. Její potřeba byla
zjištěna v průběhu prací na výměně střešní krytiny na této bu-
dově a zabránila dokončení opravy střechy v létě roku 2019. Finan -
ční náklad prováděných prací se bude pohybovat ve výši 3,3 milió -
ny korun, jejich zahájení lze očekávat ještě v I. čtvrtletí roku 2020.

Částka 2,9 miliónu korun je určena do místní části Škudly,
kde místní obyvatele trápí již řadu let nedostatečný stav vody
v návesním rybníku. Ten je způsoben protékajícím stavidlem na
Brložském potoce, které umožňuje zásobování rybníka vodou,
ale za současných klimatických podmínek s dlouhodobými ob-
dobími sucha tento úkol neplní. Úbytek vody z rybníka je též
způsobován protékajícím požerákem. Stávající stavidlo by mělo
být demolováno a postaveno stavidlo nové, rybník odbahněn,
opraveno poškozené zpevnění jeho břehů a instalován nový
požerák. Část prací by mohla být zahájena již v průběhu I. čtvrt -
letí roku 2020.

Na zrekonstruovanou ulici Boženy Němcové v roce 2019 by
měla navázat výstavba parkoviště u bytového domu čp. 1554.
Pro tento účel je v rozpočtu určena částka 1,9 miliónu korun.
Stavba pomůže řešit situaci s parkováním obyvatel tohoto do-
mu. Potřebné přeložky kabelů nn již byly provedeny, takže
rea lizaci akce se zahájením stavební sezóny roku 2020 nic ne-
brání.

Pouze rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení se týká
další akce z oblasti dopravní a technické infrastruktury. Chod-
níky je umístěna do oblasti kolem domu čp. 1134 v ulici Karla
Čapka, veřejné osvětlení zasahuje celý vnitroblok okolních by-
tových domů. Rekonstruované chodníky nahradí ty ve špatném
technickém stavu a zároveň bude zhotoven nový přístup na
cesty u blízkého dětského hřiště, nové veřejné osvětlení v LED
technologii s dálkovým ovládáním jeho provozu zase lépe a úspor -
ně osvětlí tuto část našeho města. Vše je předpokládáno v hod-
notě 1,85 miliónu korun.

Rozpočet obsahuje celou řadu dalších položek menšího finan -
čního objemu, ať se jedná o projektové dokumentace na připra-
vované akce (např. rekonstrukce školní jídelny v ulici Obránců mí-
ru, zkapacitnění splaškové kanalizace v prostoru pod parkem
v souvislosti s revitalizací potoka Švarcavy, rekonstrukce chodníků
v místní části Klenovka), nebo realizaci stavebních akcí (například
výstavba odvodňovacího žlabu u garáží v Kladenské ulici, výstav-
ba cesty na pozemku p.č. 233/2 v Mělicích, dokončení rekonstrukce
střešní krytiny na budově základní školy čp. 45 na Masarykově ná-
městí). Další akce by měly být do rozpočtu zařazeny v měsíci únoru
2020 v rámci první úpravy rozpočtu města. 

Ne vždy je však město ve svých záměrech úspěšné. Pláno-
vaná výměna části zastaralých svítidel veřejného osvětlení ve
městě i v místních částech za nová LED svítidla se neuskuteční
z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně poskyto-
vatele dotace, kterým je v rámci programu EFEKT 2020 Minis-
terstvo průmyslu a obchodu. Z plánované hodnoty prací 4 milió -
ny korun měla dotace pokrýt 1,7 miliónu korun. Vypracované
podklady použijeme pro žádost o dotaci v následujícím roce,
ale možná je i varianta, že některý z úspěšných žadatelů o do-
taci nebude svoji akci realizovat a potom můžeme obdržet po-
třebné dotační prostředky v roli náhradníků. 

Miroslav Manžel, 
vedoucí odboru správy majetku
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Jako každý rok přinášíme shrnutí toho
nejdůležitějšího z muzejní činnosti KICMP
za loňský rok. Pro širokou veřejnost jsme při -
pravili a realizovali celkem 17 akcí. Jmenovitě
šest historických přednášek, jednu přírodo -
vědnou přednášku, čtyři výstavy (v rámci
jed né z nich proběhly i dva doprovodné pro -
gramy), jednu komentovanou procházku
městem a dvě prohlídky vodní elektrárny.
Po celý rok byla otevřena stálá panelová vý-
stava o F. Filipovském. Z výstav přišlo nejví-
ce návštěvníků na dlouho chystanou výstavu
o beatové a rockové hudbě na Přeloučsku

v letech 1964–1989 a velice úspěšné byly též
prohlídky přeloučské vodní elektrárny, které
plánujeme i v roce 2020. Velkým tématem
roku 2019 bylo 30. výročí tzv. sametové re-
voluce – na toto téma jsme přichystali menší
panelovou výstavu, která byla od října 2019
do ledna 2020 umístěná ve vestibulu MÚ.

Kromě programu pro širokou veřejnost
jsme však připravili akce též pro užší spektrum
návštěvníků. Pokračovala spolupráce se zá-
kladními a středními školami a společností
MY KABO. Dále správce sbírek opět předná-
šel v Domově U Fontány, pro pražskou po-
bočkou Klubu přátel Pardubicka, pro senio -
ry ve Chvaleticích a ve Vyšehněvicích. Podílel
se na přípravě putovní výstavy Pardubické-
ho kraje Než přišla svoboda, která byla k vi-
dění i v Přelouči a také pomohl Východo-
českému muzeu v Pardubicích s přípravou
výstavy v Kladrubech nad Labem, kde byly
vystaveny i historické fotografie a pohledni -
ce z našich sbírek. Na většinu našich akcí je
vstupné zdarma, proto je těžké přesně vyčís-
lit počet návštěvníků. Všechny konané před -

nášky navštívilo zhruba 600 posluchačů, na
výstavy přišlo asi 2000 návštěvníků a na ko-
mentované prohlídky a procházky asi 500 ná -
vštěvníků. Veškeré zmíněné akce navštívilo
přibližně 3100 zájemců.

Úspěšná byla sbírkotvorná činnost – zí-
skali jsme do sbírek zhruba 920 zajímavých
exponátů (rozdělených do 240 inventárních
čísel), od fotografií a pohlednic, přes tisky,
zvukové nosiče a knihy až po předměty vět -
ších rozměrů. Své dary nám věnovalo 42 ob -
čanů či institucí z Přelouče a okolí, dále byly
sbírky získávány i vlastní sbírkotvornou čin -
nos tí apod. Významným přírůstkem jsou
jistě další nové archeologické nálezy z Pře-
loučska, dosti cíleně se věnujeme také doku -
mentaci dějin rockové hudby na Přeloučsku.
Všem dárcům tímto velice děkujeme!

Pokračovalo nahrávání vzpomínek pa -
mět níků na digitální diktafon. Správce sbírek
se sešel s vícero pamětníky z Přelouče a oko -
 lí, s kterými nahrál několik hodin vzpo mínek
na Přelouč zejména v dobách jejich mládí.
Nelze opomenout také práci pro badatele.
Badatelnu navštívilo 11 badatelů z řad vy -
so koškolských studentů, odborníků a míst-
ních občanů. Studentem FF UPCE byla se -
psá na diplomová práce o staré archeolo-
gické sbír ce našeho muzea. Zodpověděli
jsme též 73 ba  datelských dotazů. Naše před -
měty jsme zapůjčili na velikonoční výstavu
v Chlum ci nad Cidlinou, do Moravského
zemského muzea v Brně či do Českého mu-
zea stříbra v Kutné Hoře (dva středověké
meče v rámci výstavy „Václav IV. – král ve
stínu svého otce“). Trvalá spolupráce po-
kračuje s Východočeským muzeem v Par-
dubicích, Státním okresním archivem v Par -
dubicích a Městskou knihovnou v Přelouči
(pro kterou M. Pešta napsal brožuru k její-
mu 130. výročí).

V neposlední řadě správce sbírek publi-
koval v Přeloučském Roštu a ve Zprávách
klubu přátel Pardubicka. Vydali jsme bro-
žuru „Slavní přeloučští rodáci a obyvatelé
(od středověku do konce 19. století)“ a po
několika dotiscích vyšlo i opravené vydání

starší brožury „Město Přelouč. Historie, pa-
mátky, osobnosti“. Značný ohlas mělo zno -
vu objevení starověkých figurek z našich sbí-
rek, začátkem roku 2019 jsme se díky tomu
dostali též do celorepublikových médií (no -
viny, rozhlas). Pro Pardubický deník jsme
v průběhu roku poskytovali různé informa-
ce a historické fotografie, v těchto novinách
vyšel i dosti rozsáhlý rozhovor s M. Peštou
o přeloučském muzeu jako takovém. Hned
dvakrát u nás natáčela Východočeská televi-
ze. Natočili jsme také dva delší pořady o pře -
loučské historii pro Český rozhlas Pardubice.
O naší činnosti jsme informovali také na na -
šich facebookých stránkách. Speciálním po -
činem bylo dokončení a instalace naučné
stezky „Pamětní stromy města Přelouče“, kte-
rou jsme připravili ve spolupráci s Odborem
životního prostředí MÚ Přelouč a firmou
EKOSFER.

Je zřejmé, že zájem veřejnosti o muzejní
činnost KICMP a historii Přelouče stoupá,
přestože se pracuje stále spíše v provizorních
podmínkách. V roce 2019 byly zahájena re-
konstrukce domů čp. 25 a 26, kde je v plánu
v budoucnu vytvořit stálé expozice muzea.
Také se povedlo částečně obnovit náš vý-
stavní mobiliář – ve výstavním sále jsou od
podzimu nové vitríny, které jsme dostali z Vý -
chodočeského muzea v Pardubicích. Dále
byly zakoupeny panely na již zmíněnou vý-
stavu o Přelouči v letech 1989–1990, které
bu deme samozřejmě užívat i nadále. Nezbý -
vá než doufat, že se v tomto volebním obdo-
bí povede s projektem obnovy muzea udělat
i další zásadní kroky. Není totiž příliš zná-
mo, že v muzejních sbírkách máme zhru ba
9 900 inventárních čísel, tedy asi 50 000 před -
 mětů z období od prvohor až po současnost.
Je to výsledek práce místních muzejníků za
posledních 117 let. Je jistě škoda, že již od ro-
ku 1989 v našem městě chybí stálé expozice
muzea.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na
setkání v roce 2020.
                Matěj Pešta, 
                správce muzejních sbírek, KICMP
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Muzejní činnost Kulturního a informačního centra města Přelouče 
v roce 2019

Za účelem dokumentace sháníme do muzejních sbírek města Přelouče parte
(smuteční oznámení) či jakýkoliv jiný dokument, který se váže k významnému
přeloučskému občanu Františku Filipovskému staršímu (1845–1919). Prosíme
občany, aby se ozvali správci muzejních sbírek M. Peštovi na tel. 731 697 085 nebo
e-mail muzeum@kimcp.cz.                                                          Děkujeme.

VÝZVA

PŘIPRAVUJEME

5. 3.   MICHAL PAVLÍČEK TRIO – koncert
11. 3.   KOMORNÍ FILHARMONIE 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

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

Přednáška – Stručná historie města Přelouče
v letech 1989–2019 

Od sametové revoluce po současnost
Přednáší: Mgr. Matěj Pešta

25. února 2020 v 18.00 hod.
Přednáškový sál KICMP Masarykovo náměstí

Vstupné 40 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

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
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V naší krajině, vesnicích, městech, hradech, zám -
cích či u kostelů vídáme nejen křížky, ale i všelijaké
sochy. Známe sochy sv. Václava, Jana Nepomuc -
ké ho či Panny Marie. Všímavého pozorovatele ale
určitě zaujmou další sochy patronů. Jedním z tako -
vých je sv. Gothard. Jeho socha se nachází na začát -
ku dubové aleje v Selmicích. Kdo to byl svatý Got -
hard? Byl biskupem v Hildesheimu, zemřel 5. května
1038 ve věku 78 let, je patronem řádu benediktinů
a zedníků. Bývá vyobrazen jako stojící opat s ber-
lou a mitrou, někdy ve dvojici, ve skupině s další-
mi biskupy nebo řádovými patrony benediktinů.
U nohou může mít draka, v ruce model kostela. Se -
dící bývá vyobrazen u pultu, jak píše a je obklopen
knihami. Tak to je svatý Gothard, teď něco blíž o je -
ho soše u Selmic.

V Selmicích se nedaleko domu čp. 4 nachází
barokní socha sv. Gotharda. Jedná se o pískovco -
vou sochu vysokou asi 4,5 metru, která doplňu-
je areál hřebína Kladruby nad Labem, resp. dvo-
ra Františkov, který je jeho součástí. Zobrazuje
světce-biskupa s mitrou, rouchem a pláštěm. Pa-
mátkáři o něm uvádí též následující: „Vysoký
trojdílný podstavec má protáhlý šestiboký pů-
dorys. Římsa i podstavec jsou bohatě profilova -
né, dřík je ve spodní části ozdoben akantovými
listy“. Vidíme zde latinský nápis v kartuši. Nápis
zní: „IN/TEMPESTATIBVS/ATQUE/NECESSI-

TATIBVS/TV NOS/TVERE SANCTE/GOTHAR -
DE“, což v překladu znamená „V bouřích a nalé -
havých potřebách/případech tísně ochraňuj nás,
svatý Gotharde“ (za pomoc s překladem děkují
autoři dr. Aleně Andrlové Fidlerové z FF UK). Na
zadní straně podstavce najdeme zajímavý re-
liéf, který vyobrazuje požár domu a bouři s bles -
kem. Zřejmě se jedná o připomínku požáru
původních stájí v těchto místech v roce 1724
a socha tak symbolicky chrání kladrubské stá -
je a stáda před přírodními pohromami.

Autor sochy není z písemných pramenů zná -
mý. Dataci dokončení díla lze odvodit např. z tzv.
chronogramu, tedy z písmen latinské abecedy
ve výše zmíněném nápisu. Tato písmena jsou vět -
ší, než ostatní. Sestavíme-li správně kombinaci
IMIVVCIIVVVCGD, vyjde nám rok 1729 (písme-
no G do chronogramu nepatří). Je to tedy pěkná
socha, která dokládá náboženskou atmosféru Pře -
loučska v období baroka. Je památkově chráně-
ná. Stav sochy není v současnosti ideální (má např.
uražené ruce), ale dle jádření vlastníka (Národní
hřebčín Kladruby nad Labem) jí čeká v nejbližších
letech restaurování.

S dalšími svatými a patrony na Přeloučsku se
setkáme někdy příště, nechte se překvapit, určitě
ně co zajímavého vybereme.

Text+foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta
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Drobné kamenné památky Přeloučska. Socha sv. Gotharda v Selmicích MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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NAUČNÁ LITERATURA
psychologie
KAŠPARŮ, Jaroslav Max 
O mozcích a bezmozcích. 
Brno: Cesta, 2018.
sociologie
PIŤHA, Petr 
Stav a perspektivy naší společnosti:
práce z počátku 21. století. 
Velké Přílepy: Olympia, 2019.
vojenství
DRONFIELD, Jeremy 
Chlapec, který následoval svého otce
do Osvětimi: skutečný příběh. 
V Brně: Jota, 2019.
lékařství
STRUSKOVÁ, Olga 
Metoda Ludmily Mojžíšové od A
do Z. Praha: XYZ, 2017. 
Deset a dva cviky, které mohou změ -
nit váš život.
umění
POMAJZLOVÁ, Alena 
Vidět knihu: Knižní grafika Josefa
Čapka. Praha: KANT, 2010. 
dějiny
DAVIES, Norman 
Evropa: Dějiny jednoho kontinentu.
Praha: Prostor, 2005.

životopisy, korespondence
BERNATSKÝ, Vojtěch 
Dvojtáta. Brno: BizBooks, 2019.
KUBÁNÍK, Josef 
Poslední deník Květy Fialové. 
Praha: Zeď nakladatelství, 2019.

KRÁSNÁ LITERATURA
ŠKULTÉTY, Michaela 
Život a jiné nesrovnalosti. 
Praha: Motto, 2019.
GABALDON, Diana 
Paměť kostí. 
Praha: Dobrovský, s.r.o., 2019.
RINGLAND, Holly 
Ztracené květiny Alice Hartové. 
V Brně: Jota, 2019.

LITERATURA PRO DĚT A MLÁDEŽ
LADEN, Nina 
Jedno přání. 
Brno: Host, 2019. Verše a obrázky
ze světa dětské fantazie.
RUŠAR, Daniel 
Kamzíkův velký skok. 
Praha: Portál, 2016. 
Zvířecí alegorií nenásilným způso-
bem přibližuje smrt blízké osoby.
Publikace určena pro společné čte-
ní rodičů a dětí.                            JK.
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S KNÍŽKOU
DO ŽIVOTA

Také v roce 2020 běží v Městské
knihovně dál velmi úspěšný program
pro nejmenší čtenáře. V lednových
dílnách nás navštívily liška s vránou
a společně s dětmi jsme si zahráli je-
jich příběh o sýru, hladu a hlouposti.
Maminky si mohly vyzkoušet další
možnosti, jak s dětmi trénovat čte-
nářské návyky a děti se zase vyřádily
při veselých soutěžích. Na únor chys -
tá me něco málo z muzikoterapie a už
teď se těšíme.                                   L.H.

NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Jubilanti prosinec
Vlasta Tylerová                      96 let
Věra Špácová                         89 let
Josef Macháček                     89 let
Božena Bubeníková              88 let
Danuše Jičínská                     86 let
Zdeňka Zindulková              86 let
Jarmil Dvořák                        86 let
Miroslav Zářecký                  85 let
Zdeněk Kasal                         85 let
Václav Heřman                      80 let
Antonín a Jan Exnerovi        80 let
Růžena Volfová                     80 let
Marie Krejčíková                   75 let
Eva Kryštůfková                    75 let
Jaroslava Žoudlíková            75 let
Marie Michlová                     75 let

Alena Moravcová                 75 let
Jiří Rokyta                               75 let

Zlatá svatba 
Hana a Petr Šurkalovi         20. 12. 

Jubilanti leden
Antonín Štěpánek                92 let
Štefan Adamík                      89 let
Bohuslav Kvasnička              86 let
Jana Dašková                         80 let
Vlasta Jiráková                       80 let
Jiří Miler                                  80 let
Anežka Krejcarová                75 let
Jaroslav Vavřina                     75 let
Alena Minářová                    75 let
Jan Šohaj                                 75 let

PŘ ELOUČÁCI

Vzpomínka
Dne 12. února tomu bude 5 let, co odešla 

paní Jana POSPÍŠILOVÁ 
a 30. ledna to bylo 10 let, co odešel 

pan Miroslav POSPÍŠIL. 

Děkujeme všem za vzpomínku. 
Vzpomínají dcery Jana a Mirka. 

Vzpomínka
Dne 22. února vzpomeneme 

čtvrtého výročí úmrtí mého manžela 

Miloslava TOMÍŠKY 
z Veselí. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka, syn a dcera s rodinami. 

Vzpomínka
Dne 20. února 2018 nás náhle opustila 

Anička ŠVECOVÁ ve věku 80 let.

Pomáhala lidem v pečovatelském domě i mimo něj. 
Vzpomíná rodina Švecova a Minaříkova.

Vzpomínka
Dne 27. února 2020 si připomeneme 

4 roky od úmrtí manžela a tatínka 

pana Josefa MRŇÁVKA. 

Vzpomínají manželka Milena,
děti Soňa a Petr s rodinami. 

Dne 20. prosince 2019 
oslavili manželé Hana a Petr Šurkalovi 

zlatou svatbu. 
Gratulujeme a přejeme mnoho zdraví, 

štěstí a lásky i do dalších společných let. 
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Vánoční koncert
Ve středu 18. 12. byl v Občanské záložně na

programu vánoční koncert pro žáky ZŠ Masa-
rykovo náměstí. Paní učitelka Veronika Pokorná
si se svými pěveckými sbory připravila krásné pás-
mo českých i zahraničních vánočních písní. Zpě-
váci byli doprovázeni klavírem nebo si sami zahrá -
li na rytmické nástroje. Bloky písní byly střídány
tanečními vystoupeními místní ZUŠ a děti si vy-
slechly i koledy v podání dechového kvintetu.
Všem se program velice líbil a účinkující byli na
závěr odměněni dlouhotrvajícím potleskem.

Vánoční překvapení 
pro prvňáčky

V posledním adventním týdnu navštívili prv -
ňáčci ZŠ Masarykovo náměstí Divadlo Spejbla
a Hurvínka v Praze. Představení „Štědrý den
u Spejblů“ bylo plné veselých příhod a překva-
pení. Jak asi mohou probíhat Vánoce, když jejich
přípravu mají na starosti pan Spejbl s Hurvínkem!

Děti si užily spoustu legrace a načerpaly oprav-
dovou vánoční pohodu. Pro většinu z nich bylo
také překvapením, že jsou Spejbl, Hurvínek a je-
jich kamarádi vlastně loutky. Herci s loutkami bě-
hem představení vyšli do přední části pódia. Děti
tak viděly, jak se loutky ovládají. Po představení
si prvňáčci prohlédli výstavu loutek, která je sou-
částí divadla. Po vydatné svačince a nákupu drob -
ných suvenýrů jsme se všichni spokojení a vánoč-
ně naladění vrátili zpět do Přelouče. 

Vánoce – 
stromeček – ozdoby

Toto bylo téma a cíl vánočního výletu III. A.
„Mazlík“ odvezl naši třídu do firmy HAN v Jičíně.
Firma navazuje na dlouholetou tradici výroby vá-

nočních ozdob v Čechách. Zachovává ruční vý-
robu, avšak s využitím moderních technologií. 

V rámci exkurze jsme viděli výrobu skleně-
ných vánočních ozdobiček (vyfukování baněk,
stříbření, barvení a malování). Krásné ozdoby fir -
ma HAN vyváží do celého světa. Náročnost a zruč -
 nost si děti samy vyzkoušely ve worshopu. Výsle-
dek byl, i když ne tak dokonalý jako od profe-
sionálů, nádherný. Děti se nebály a použily svou
fantazii. Jistě se jejich vlastnoručně vyrobená
ozdoba na vánočním stromku nejvíce rozzářila
a udělala radost jim i celé rodině.

Předvánoční 
hudební exkurze do Prahy

Předposlední školní den před vánočními prázd -
ninami se žáci 5. tříd rozjeli navštívit vánoční Pra -
hu a České muzeum hudby. Cesta do muzea byla
pohádková – přes vyzdobené Václavské náměs-
tí, voňavé vánoční trhy, výzdobu všech obchodů
a uliček kolem Národního divadla, přes most Le-
gií s výhledem na Karlův most a starou Kampu
až k muzeu. 

V muzeu už čekal lektor, který nás provedl
projektem „Vývoj hudebních nástrojů od pravě-
ku po současnost“. Vyprávění o vývoji jednotli-
vých nástrojových skupin a konkrétních hudeb-
ních nástrojů velmi poutavě propojoval ukázkami
hudebních nástrojů a také známými melodiemi,
které sám zahrál na jednotlivé nástroje. Některé

repliky historických nástrojů také sám vyrábí. Ja-
ko zajímavost jsme dostali návod, jak si sami ně-
které nástroje vyrobit, například vlastní panovu
flétnu. Žáci měli možnost si s některými nástro-
ji zazpívat, ale také zahrát třeba na románskou
harfu, žaltář, fidulu nebo chrottu.

Žákům se pestrá hudební přednáška velmi
líbila! Stejně tak i zpáteční cesta od muzea přes
Karlův most, Staroměstské náměstí s vánočním
orlojem a na závěr nesmělo chybět občerstvení
na Václavském náměstí. Cestou ve vlaku už si pak
všichni vyprávěli své zážitky z celého dne…

Školní kolo 
dějepisné olympiády

V listopadu na naší škole proběhlo školní ko-
lo dějepisné olympiády, která letos dostala ná-
zev Dlouhé století se loučí (1880–1920). Žáci si
tak prověřili znalosti z období Rakouska–Uherska,
1. světové války a vzniku Československé repub -
liky. Forma úkolů byla různorodá. Účastníci se za -
bývali osobnostmi, významnými událostmi, kul-
turou a hospodářstvím. Své znalosti prokázali i při
orientaci na slepé mapě. 

Nejlepších výsledků dosáhli žáci 9. B. Školní
kolo vyhrála Eliška Pejřilová. O bod méně získala
druhá Silvie Bořková. Třetí byl Jan Lagron. Upřím-
ně gratulujeme. 

Všem účastníkům děkujeme za zájem o his-
torii a přejeme jim další úspěchy!

Olympiáda v ČJ
V prosinci proběhlo školní kolo Olympiády

v českém jazyce. Účastnili se jí především žáci
vyšších ročníků. Po jazykových úkolech čekala
na soutěžící náročná slohová práce, v níž se pro-
jevily jejich stylistické dovednosti a fantazie. Nej -
více bodů získala Eliška Pejřilová z 9.B, na druhém
místě skončila Jana Šandová z 9. A.

Všem soutěžícím patří poděkování za aktiv-
ní přístup a vynaložené úsilí a vítězkám přejeme
úspěch v okresním kole.
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Tříkrálová sbírka
Začátek nového roku je pro naše žáky tra-

dičně spojen s tříkrálovou sbírkou. I letos se

jí zúčastnilo přes 50 žáků ze 7.–9. ročníku.
Navštívili nejen všechny třídy ve třech budo-
vách naší školy, ale koledovali pro dobročinné
účely v ulicích města i v okolních vesnicích.
Patří jim velký dík za to, že se velkou měrou za -
sloužili o hladký průběh akce i o vysoký výtěžek.

Hodina dějepisu v 7. A
Datum 17. listopad 1989 dnešním dětem

bohužel nic neříká, a tak paní učitelka dějepi-
su přemýšlela, jak své třídě listopadové udá-
losti víc přiblížit. Nakonec vzniklo dramatické
vystoupení žáků, kteří si ve scénkách zahráli
na totalitní režim a vedoucí úlohu strany, při-
pomněli školní pochodová cvičení s maskami
a pláštěnkami, zapívali Kaťušu a namalovali
šeříky. Zazněly ale i písně Jednou budem dál
a Modlitba pro Martu. Amatérské scénky pů-
sobily sice místy komicky, ale byly proloženy

autentickými dobovými fotografiemi a videi
z demonstrací. Děti pochopily, že nedodržo-
vání lidských a občanských práv v naší zemi

muselo jednou skončit. Samy se rozhodly, že
to chtějí sdělit i svým rodičům, kteří byli ten-
krát přibližně stejně staří, a pozvaly je na vy-
stoupení. Druhé vystoupení se konalo pro
paní ředitelku a další zájemce ze školy při vá-
nočních besídkách. 

Nejrychlejší ve šplhu 
Každý si umí představit tyč na šplhání a do -

káže posoudit, zda by se na ní udržel, nebo do-
konce vyšplhal. Ale dovedete si představit být
nahoře za necelé čtyři sekundy? Takové výko-
ny předvedlo na předvánočním turnaji ve šplhu
jen šest dětí. A mezi nimi byla absolutně nej-
rychlejší naše Gábina Levínská ze 4. C s ča-
sem 3, 67 s. Velmi dobře si vedli i další účastníci.

Diplom za 1. mís -
to ve své kategorii
si odvezla z Řečan
nad Labem také
Lau rella Domni-
ku z 5. B za vyni-
kající čas 3, 85 s,
druhou příčku ve
svých kategoriích
obsadily Tereza
So botková (2. A)
a Sofie Nájemníková (1. B), jako třetí se umís-
tila Nela Sovová (2. C). Všem závodníkům dě-
kujeme za dobrou reprezentaci školy. 

Okénko výchovného poradce
Ve středu 8. ledna se v prostorách nové pří-

stavby uskutečnila Burza středních škol, na
kterou bezprostředně navazovalo setkání ro-
dičů žáků 9. ročníku s výchovným poradcem.
Ten jim předal důležité informace o přijíma-
cím řízení v letošním školním roce.

Burzy se účastnilo celkem 10 vybraných
škol s různým studijním zaměřením – gym-
naziální, hotelnictví, pedagogika, plynárenství,
stavebnictví, obchodní, zemědělské, technické,
průmyslové, řemesel a služeb. Mnohým žákům,
především nerozhodnutým deváťákům, tato
akce určitě pomohla při výběru školy.

Všem zástupcům škol, kteří naši akci navští -
vili a poskytli našim nejen vycházejícím žákům
a jejich rodičům informace o budoucím studiu,

srdečně děkujeme a budeme doufat, že se s ni-
mi setkáme opět příští rok. 

V rámci projektu Zdravohrátky navštívily
v prosinci dívky z osmých a devátých tříd Střed-
ní zdravotnickou školu Pardubice. Na šesti spe-
ciálních stanovištích s názvy Péče o zdravý
úsměv, Příběh o AIDS, První pomoc, Stáří, Vi-
dím, že nevidím a Human body plnily zadané
soutěžní úkoly. Žákyně si tak vyzkoušely zá-
klady první pomoci či správnou péči o zuby.
Seznámily se rovněž s prevencí chorob, s pomo -
cí handicapovaným spoluobčanům a zásadami
správné životosprávy. Ve vědomostní soutěži
získaly naše dívky pěkné 3. místo z 11 při -
hlášených základních škol. Odvezly si spoustu
zážitků a důležitých informací nejen z oboru
zdravotnictví, ale i pro volbu budoucího po-
volání.

Ohlédnutí 
za lednovými akcemi

•  „Josef Lada a jiní pohádkáři“ – pořad v měst -
ské knihovně – 2. roč. 

•  „Hororový příběh“ – pořad v městské kni-
hovně – 5. B

•  „Sluneční soustava“ – pořad ve Hvězdárně
v Hradci Králové – 5. roč.

•  „Cestování v EU“ – beseda v Eurocentru
Pardubice – 5. roč.

•  Lyžařský výcvik v Jizerských horách – 7. roč.
•  „Smysly zvířat“ – exkurze do Obory Žleby –

3. roč.
•  „Společenstvo vlastníků“ – návštěva VČD –

majitelé předplatného
•  Nocování ve škole – 1. C, 5. B
•  Zimní dílnička pro předškoláky a jejich

rodiče
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koncertě si vysloužili potlesk několika tisíc ná -
vštěvníků. Nejen posluchačům, ale i pořadate -
lům akce se jejich vystoupení líbilo natolik, že
získali rovnou pozvání na příští rok.

Vedení školy

Tříkrálový koncert
V rámci zakončení jubilejního 20. ročníku

Tříkrálové sbírky uspořádala ZUŠ Přelouč ve

spolupráci s Charitou Přelouč tradiční Tříkrá-
lový koncert, který se uskutečnil v neděli 12. led -
na v přeloučském kostele Sv. Jakuba Staršího.
Žáci hudebního oddělení společně se svými
pedagogy připravili hodinový program, sesta-
vený převážně ze skladeb barokního a klasi-
cistního období. Děkujeme žákům za krásné
výkony a posluchačům za skvělou atmosféru
během koncertu.

Petra Lojínová

Dne 7. února 2020 začínají přípravné kurzy
pro přijímací zkoušky na obor Gymnázium
(osmileté studium).

Harmonogram 
přípravných kurzů – prima

Přípravné kurzy jsou určeny pro zájemce
o osmileté studium oboru gymnázium na Gym -
náziu a Střední odborné škole Přelouč. Účast
je dobrovolná a kurzy jsou bezplatné, jejich
ná plní bude především příprava k přijímacím
zkouškám z ČJ a M. Kurzy proběhnou v učeb-
nách č. 307 a č. 308 (II. patro), vždy v pátek
v ča  se 14:15–15:45. Není potřeba se nikde re-
gistrovat.

                                                     Termíny
                                                             7. 2. 
                                                             21. 2.
Přípravné kurzy                                 6. 3. 
                                                             20. 3.
                                                             3. 4.
1. termín 1. kola PŘ                           16. 4.
2. termín 1. kola PŘ                           17. 4.

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

Vánoční volejbalový turnaj
pro SŠ

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 proběhl ve školních
tělocvičnách již tradiční volejbalový turnaj VG
a SOŠ. Vzhledem k většímu zájmu studentů
jsme museli přetvořit herní systém. Poprvé se
hrálo v obou tělocvičnách a týmy byly rozdě-
leny dokonce do tří základních skupin. Ti, kte -
ří skončili třetí v základní skupině, nakonec
hrá li o celkové 7.–9. místo. Druzí ze základních
sku pin se spolu utkali v souboji o 4.–6. místo
a ví tě zové skupin sehráli finálovou skupinu
o me dai lová místa. Po 4 hodinách volejbalo-
vého snažení a mnoha skvělých výkonech bylo
rozhodnuto: 
9. místo – Rampouch                        (1RGB)
8. místo – Bílej perníček                   (2RG)
7. místo – Sobíci ♥                             (1RM)

6. místo – Vánoční hvězdy               (1RGA)
5. místo – Vánoční kojoti                 (3MO)
4. místo – Machačovi elfové            (kvinta)
3. místo – Kapříci                               (sexta)
2. místo – Nej… kancelář dědy Santy (septima)
1. místo – Santův vous                      (oktáva)

Velmi děkujeme za skvělou předvánoční
volejbalovou atmosféru, kterou pomohli vy-
tvořit i diváci z řad učitelů a spolužáků našich
hráčů. Doufáme, že se příští rok sejdeme mi-
nimálně ve stejném počtu, jako letos a opět
společně strávíme několik sportovních chvil.
Tým rozhodčích všem moc děkuje za účast
a těší se na roky následující. 

Tříkrálová sbírka 2020
I letos se naše škola zapojila do tříkrálové

sbírky na Přeloučsku. 17 dobrovolníků z řad
našich žáků doprovázelo 6. a 7. ledna mladší
koledníky.

Děkujeme Tereze Velčovské, Lucii Jelínkové,
Janě Bezdíčkové, Nikole Blehové, Tomáši Ma-
chačovi, Ondřeji Viktoru Faltusovi (z kvinty),
Monice Červinkové, Anně Roušarové, Sáře Cha -
lupníkové, Jiřímu Kratochvílovi, Šimonu Dvo-
řáčkovi (ze sexty), Aleši Kupkovi, Adéle Kazdo-
vé (ze septimy), Lence Křemenákové (z oktávy),
Alexandře Magicové (z RM4), Andree Pilařové
a Anežce Špidlenové (z RM3).
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Vánoční koncerty 
v Cholticích a ve Chvaleticích

Jako každý rok jsme zahájili koncertní šňů-
ru Adventním koncertem v kapli sv. Romedia
v Cholticích, a to v sobotu 7. prosince. Tato akce
se koná pod záštitou městyse Choltice a je spo-
jená s dalšími probíhajícími akcemi na zámku
v Cholticích, jejichž završením je rozsvícení vá-
nočního stromu. V závěru adventního období
si děti zahrály poslední školní den v jídelně ve
zdejší ZŠ. Vánoční muzicírování se tak stalo ne -
odmyslitelnou součástí a potěšením pro žáky
a jejich učitele z 1. stupně.

Vánoční koncert a výstava výtvarného oddě -
lení ve Chvaleticích se konala ve středu 18. pro -
since. Děti si zahrály v překrásně nazdobené
tří dě, kde nechyběl jako každý rok vánoční stro-
meček se sladkou odměnou a ovocem. Výtvar-
ný obor nám pro tuto příležitost pod vedením
paní učitelky Kristýny Kalvodové přichystal
nádhernou výstavu s vánočními tématy.

Markéta Váňová

Česká mše vánoční
17. 12. žáci, učitelé a přátelé ZUŠ Přelouč

již potřetí zahráli Českou mši vánoční Jakuba
Jana Ryby. Jednalo se sice o třetí provedení, ale
několik věcí bylo zcela poprvé. Předchozí dva
ročníky se konaly v kostele, letos jsme zvolili
krásně vánočně vyzdobenou, a především vy-
hřátou Občanskou záložnu. V orchestru se letos
poprvé, kromě pozvaných hráčů z Komorní fil-
harmonie Pardubice, představilo několik žáků
naší ZUŠ na smyčcové nástroje pod vedením
paní učitelky H. Přinesdomů a L. Benešové. Nut-
no podotknout, že nastudovat 45 minut trva -
jící mši není pro žáky především prvního cyklu
žádná legrace a všichni zúčastnění si s tím po-
radili na výbornou. Na dechové nástroje hráli
žáci a učitelé ZUŠ, pěvecký sbor byl sestaven
ze starších žáků a přátel naší školy. Moc si vá-
žíme jejich pomoci. Provedení již tradičně di-

rigovala Veronika Pokorná, v sólových partech
se představili Marie Novotná (učitelka naší ško-
ly), Inka Kořínková, Vojtěch Pošvář a Denis Be -
hina. Moc děkujeme všem, kteří se na prove-
dení podíleli a jsme moc rádi, že jsme mohli
i letos hrát před plným sálem.

Michal Chmelař

Koncert s Komorní filharmonií 
Pardubice

Žáci dechového oddělení naší školy mají
za sebou další skvělou zkušenost. Na vánočním
koncertě Komorní filharmonie Pardubice 17. 12.
v aule Univerzity Pardubice měli možnost vy-
stoupit společně s Žesťovým kvintetem Ko-
morní filharmonie a pěveckým sborem Zpě-
váčci ZŠ Polabiny, Prodloužená. V podání našich
žáků a filharmoniků zazněly vánoční koledy
a pastorely, ve druhé polovině koncertu pak
provedla komorní filharmonie Českou mši vá -
noční Jakuba Jana Ryby. Blahopřejeme našim
žákům ke skvělé reprezentaci školy a ke krás-
nému výkonu.

Spolupráce ZUŠ Přelouč a Komorní filhar-
monie Pardubice však tímto rozhodně nekončí.
V rámci oslav výročí založení ZUŠ Přelouč vy -
stoupí toto profesionální těleso 11. března v pře -
loučském kině, kde doprovodí naše pěvecké
sbory a některé učitele jako sólisty. Vstupenky
na koncert jsou již nyní v předprodeji v Kul -
turním a informačním centru města Přelouč.

Radka Chmelařová

Koncerty s Art Clubem
Žáci naší školy vystoupili na adventních

koncertech, které uspořádal Art Club Přelouč.
3. 12. koncertovali v Elektrárně Chvaletice při
setkání bývalých zaměstnanců. Zde se před-
stavili především žáci dechového a pěvecké-
ho oddělení pod vedením R. Chmelařové
a M. Novotné. 

Další krásný koncert se uskutečnil 6. 12.
v chrudimském kostele. Zde zazpívali žáci ze
třídy J. Bednářové a na žesťové nástroje za-
hráli žáci R. Chmelařové. Vystoupení 18. 12.

v přeloučském kostele Československé církve
husitské připravili žáci pěveckého oddělení tří-
dy J. Bednářové a houslových tříd L. Benešové
a H. Přinesdomů ve spolupráci s klavírním od-
dělením. V závěru koncertu si společně všichni
zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán a vystou-
pení zakončila houslistka L. Benešová, která
za doprovodu V. Dědičové zahrála Romanci
J. S. Svendsena. Poslední spolupráce naší školy
s Art Clubem se uskutečnila 10. 1. na zámku
v Cholticích. Opět zahráli a zazpívali žáci ze
tříd R. Chmelařové, J. Bednářové a L. Benešové.
Art Clubu Přelouč děkujeme za pozvání a tě-
šíme se na další spolupráci.

                                            H. Přinesdomů, 
                                            M. Chmelař

Přeloučští muzikanti 
rozsvěceli strom v Praze
Žesťová kvinteta ZUŠ Přelouč pod vedením

Michala Chmelaře koncertovala 16. 12. v Praze
na Staroměstském náměstí při rozsvěcení vá-
nočního stromu. Před slavnostním rozsvícením
stromu naši muzikanti rozezněli své nástroje
přes celé náměstí a po svém půlhodinovém
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ

Ve středu 18. 12. 2019 se konal tradiční vá-
noční sportovní den pro žáky nižšího gymná-
zia. Děvčata se utkala mezi sebou v přehazova-
né a florbalu. Chlapci zase ve futsalu a florbalu.
Celé sportovní dopoledne bylo ve znamení vá -
nočních barev a vánočně pojmenovaných druž -
stev. A tak se to v tělocvičnách hemžilo čer-
venozelenými „Kometkami“, „Vločkami“ nebo
„Salátkyněmi“. Nechyběla ani dobrá, byť bo-
jovná nálada a vysoká divácká účast. V přeha-
zované zvítězilo družstvo „Zaskočené kůstky“
(tercie), před týmem „Santovi elfíci“ (kvarta),
třetí místo obsadilo družstvo primy „Vánoční

fusekle“ a bramborovou medaili získaly dívky
ze sekundy „Vločky“. Ve florbalu dívek byly
první „Santovi sobíci“ (kvarta), druhé bylo
družstvo „Vánoční fusekle“ (prima), třetí mís -
to obsadilo družstvo „Salátkyně“ (tercie) a druž -
stvo „Kometek“ (sekunda) bylo čtvrté. V ka-
tegorii chlapců byla až na sekundu družstva
pro oba sporty vždy stejná a pořadí v obou
sportech také stej né. Ve futsalu i florbalu zvítě -
zilo družstvo „San ta a Dan jsou borci“ (kvarta),
druzí byli „Zasně že ná kola“ (tercie), třetí „Fro -
zen 3 resp. 4“ (sekun da) a čtvrtí „Škraňkovy
ozdobičky“ (prima).

Vánoční sportovní den tříd nižšího gymnázia
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Betlémské světlo
Betlémské světlo v předvánočním čase putuje naší republikou a skauti

ho pomáhají šířit dále veřejnosti. Naše skautky si ho i letos vyzvedly z vlaku,
který putoval z Vídně a dále ho rozdávaly na 23. 12. náměstí při Vánočním
zpívání. Skautky mají vždy připravený stánek, světlo, náhradní svíčky i skle-
nice, ve kterých si ho můžete odnést domů. Letos rozdaly přes 50 světýlek
a úsměvů s přáním hezkého nového roku a šťastných svátků. Těšíme se na
příští rok a doufáme, že jich budeme rozdávat stále více.                           

Klára Pittnerová

Plamínci slavili Vánoce
Plamínci si v polovině prosince udělali speciální vánoční schůzku, na kte-

ré si vyrobili voňavé pytlíčky, zazpívali si koledy, zahráli oblíbené hry a snědli
donesené cukroví. Nakonec si místo tradiční svíčky zapálili k pokřiku prskav-
ky a zacinkali rolničkami. Všem se společný závěr roku 2019 líbil a už se těší
na nové zážitky v roce 2020.                                                  Klára Sotonová

Závěr roku 2019
Rok 2019 utekl jako voda a tak se opět v klubovně sešli vedoucí přelouč-

ského střediska a společně oslavili vánoční čas. Kromě spořádání donese-
ného cukroví a rozdání dárečků si společně zavzpomínali na akce uskuteč-
něné během roku, zahráli si zábavné soutěže a vyrobili si voňavé svíčky. Byl
to krásný čas strávený v úžasném kolektivu.

Klára Sotonová

Skautky a jejich tradiční Vánoční přespání
Holky se každý rok před Vánoci sejdou, rozdávají si dárky, vyrábějí vánoč -

ní výzdobu, hrají hry, vaří něco dobrého a hlavně si užívají, že jsou spolu. Le -
tos tomu nebylo jinak, jen jsme přidaly tanec a společné i družinové focení!

Katka Elisová

Předvánoční výprava
Skauti se vydali na tradiční předvánoční výpravu do Adršpašsko-tep-

lických skal. Sice jsme nebyli na tradiční chatě Skalní nevěsta, ale cca 2 km
vzdušnou chatou od ní. V pátek jsme do pozdních nočních/brzkých ranních
hodin hráli 2 napínavé partie karetní hry BANG! Potom, co jsme se vyspin-
kali do růžova, jsme vyrazili na výlet do skal, který nakonec trval cca 5 hodin.
Jemné dopolední sněžení postupně přecházelo ve stále silnější, a my si tak
užívali zimní atmosféru, která má ve skalách svoje jedinečné kouzlo. Po ná -
vratu do chaty jsme se sundali mokré oblečení, zatopili v kamnech a dali
se do přípravy večeře dle svých (případně maminčiných) schopnosti. Ve-
černí program byla opět partie BANGu! a nově i Citadely. Ráno jsme chatu
uklidili a za jemného deště jsme se vydali zpět k domovu.

Petr Kalousek

2/20

Tábory DDM Přelouč
Přihlášky na pobytové i příměst ské tábory vydáváme v DDM

od pon dělí 3. 2. 2020. Na požádání zašleme přihlášku na Váš e-mail.
Vyplněnou přihlášku je nutno doručit do DDM v co nejkratší do-
bě. Přihlášky na všech ny typy táborů budou přijímány do naplnění
kapacity příslušného tábora. 

Kytara pro začátečníky
Kytarové kroužky mají v DDM velmi dlouhou tradici, velmi nás

těší neutuchající zájem o hru na tento krásný hudební nástroj. První

rok se začátečníci naučí základní akordy a jednoduché rytmy. K vý -
uce používáme vlastní hudební texty. Začátečníci se schází každý
pátek od 14.00 v DDM. Tento školní rok je již kroužek plně obsazen,
nový zájemci se mohou přihlásit v září 2020. Lektoři jsou Michaela
Štainerová a Pavel Hrdý.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ
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KLUB AKTIVNÍ SENIOR (KLAS)

Zprávy z Klasu
Naše pravidelná setkávání v roce 2019 jsme ukončili 18. 12.

před vánočním posezením s občerstvením. Díky ochotě MÚ jsme mohli
poslední schůzku v roce strávit v příjemném zasedacím sále. Do „naší“
klubovny bychom se totiž nevešli. Všech více než třicet členů si díky
promítaným obrázkům připomnělo akce, které se během celého roku
uskutečnily. Každý z nás přinesl vlastnoručně vyrobený dárek pro vylo-
sovaného člena našeho Klasu.

Dne 7. 1. jsme naplánovali (jako každý rok) novoroční vycházku, ten -
to krát s trochu jiným cílem. Pět z nás se vydalo pěšky podél Labe ze Svít -
 ko va ke galerii U Jonáše na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Další
skupina došla na místo pěšky od nádraží a někteří volili cestu městskou
dopravou. U Jonáše jsme si prohlédli výstavu prací Miroslava Šaška. Do -
 poručujeme její zhlédnutí, zvláště nás zaujaly jeho cestovatelské průvodce

určené dětem, ilustrace v mnohých kni -
hách, jeho pozoruhodný životní pří běh.
Protože jsme prohlídku v galerii U Jo -
ná še i nové přírůstky v zámecké ga lerii
uskutečnili předem v prosinci, usou dili
jsme, že díla autorů z 2. poloviny minu-
lého století bez ko mentáře odborníka
nás neosloví, požádali jsme p. ředitelku
H. Řehákovou o průvodní slovo. Díky je -
jímu zasvěcenému přiblížení jednotli-
vých děl i osobností autorů jsme odchá -
zeli s pocitem, že i moderní artefakty k nám seniorům mohou promluvit.

Dne 21. 1. jsme při příležitosti členské schůze pozvali paní Olgu Jan -
kovcovou, která absolvovala pouť do Santiaga de Compostela a umí pou -
tavě líčit své zážitky. V únoru nás čeká výroba krabiček a způsoby ba lení
dárků a v dalším termínu promítání z cesty po Španělsku. 

                                                                                                   Kubátovi
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S příchodem nového roku jsme povětšinou v očekávání toho, co je
před námi. Nám v Domově ale zároveň vyvstávají na mysli vzpomín-
ky na uplynulý rok, z nichž nejintenzivnější jsou ty spojené s obdobím
adventu. Právě v tomto čase se totiž u nás v Domově dějí kouzelné věci.

Jakmile vstoupíme do posledního měsíce v roce, je tu mnoho lidí,
kteří chtějí seniorům Domova u fontány udělat radost. Začíná to již
u našich zaměstnanců, kteří dělají vše proto, aby i do našeho Domova
vklouzlo tajemné kouzlo Vánoc. Celý Domov je během pár dní sváteč-
ně vyzdoben, s klienty pečeme cukroví a zdobíme vánoční stromek, le -
tos poprvé také za pomoci dětí navštěvujících kroužek Mikulín.

S přítomností dětí náš Domov vždy ožije a pohledy našich obyvatel
se rozněžní. I proto jsme rádi, že k nám v době adventu zavítají děti
z mno ha organizací, aby naše obyvatele potěšily milým vystoupením.
Pravidelně se můžeme těšit na žáky ZŠ Chvaletice, ZUŠ Přelouč a děti
z pěveckého sboru Klíček a klíčenky Chrudim. Krásným zážitkem pro
nás bylo také vystoupení Leony Šenkové, která při akci Vánoční neděle
vystoupila s dětským sborem Myšáci ze ZŠ Řečany. 

Čas předvánoční je u nás časem splněných přání. Díky Ježíškovým
vnoučatům a zaměstnancům firem CSG a Kiekert-CS nenajdete v na-
šem Domově jediného klienta, na kterého by nečekalo vánoční pře-
kvapení. Když dojde na samotné rozbalování dárků, jsme svědky mnoha
podob štěstí. Tato radost plyne nejen ze samotného dárku, ale naše
klienty hřeje také pocit, že si na ně někdo vzpomněl, protože ne všichni
mají kolem sebe blízké, kteří je o Vánocích navštíví.

Krátce před Štědrým dnem se s obyvateli i zaměstnanci Domova
se šla také ředitelka PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA, aby všem pří-
tomným popřála klidné a příjemně prožité vánoční svátky. Setkání
s klienty dalo příležitost pohovořit také o úctě k druhým, o lidech,
kteří pomáhají a ochra ňují. K těmto „andělům bez křídel“ bezpochyby
patří naši dobrovolníci, jejichž návštěvy přinášejí klientům Domova
mnoho radosti do všedních dní.

Máme před sebou nový rok, který je pro všechny z nás zatím velkou
neznámou. Co nám přinese? Bude k nám shovívavý? Je mnoho otázek,
kte ré nám v mysli vyvstanou. My ale víme jedno. V našem Domově i všu -
de kolem nás máme lidi se srdcem na dlani, kteří dělají krásné věci pro
naše obyvatele. A právě díky nim víme, že i kdyby byla budoucnost v urči -
tých ohledech náročná, nemusíme se ji bát. Nejsme na ni totiž sami. 

Domov u fontány
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

Advent je v našem Domově časem plných krásných zážitků a štědrých skutků

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

oznámení o domácím násilí, kdy jeden člen
domácnosti měl napadat ostatní členy rodi-
ny a demolovat vybavení bytu. Po příjezdu na
místo strážníci zjistili, že agresor již opustil
dům a utekl přes zahradu z místa činu. Ve spo -
lupráci s místní hlídkou policie ČR bylo pro-
vedeno pátrání po pachateli. Ten byl zajištěn
o pár ulic dál. Celou událost z důvodu pode-
zření spáchání trestného činu si převzala k do -
řešení Policie ČR. 

Močil na veřejnosti
Požitím alkoholu padají zábrany a dovo-

líme si věci, které by nás ve střízlivosti ani ne-
napadly. Někdo se stává agresivním, někdo se
rád hádá a jiný se chová tak, že ztrapňuje se-

be či jiné na veřejnosti. Stejně tak jako mladík,
který se rozhodl vymočit přímo na chodníku.
Bylo mu naprosto jedno, že tak činí před zra ky
ostatních. Ale pokuta, která ho za toto cho vání
čeká, ta už mu pravděpodobně lhostejná bude. 

Ustlal si pod lavičkou 
u čerpací stanice

Další případ, ve kterém hrál hlavní roli alko -
hol, řešili strážníci v jednom místním baru.
Muž v podnapilém stavu slovně napadal a urá -
žel obsluhu tohoto nočního podniku. Přivola-
ná hlídka MP muže uklidnila a vykázala z místa.
O hodinu později se s ním strážníci setkali po -
druhé. Tentokrát již nebyl agresivní, zato si

ustlal pod lavičkou u čerpací stanice, ani mu
nevadilo, že leží ve vlastní moči. Opodál se
povalovala prázdná lahev od vodky. Jelikož
muž nereagoval na žádné podněty, byla při-
volána zdravotnická záchranná služba, která
si ho převzala k ošetření. Ani tento opilec ne -
bude ušetřen sankce ze strany strážníků.

Zvracel na ulici
Do třetice všeho dobrého i zlého. Mladík

v tomto případě neudržel ve svém žaludku
všechny ty „dobroty“ které požil v místním
baru a vyzvracel je na chodník. I on se bude
zodpovídat za svoje chování. Nechť je mu po -
lehčující okolností, že na výzvu strážníku vše
uklidil. 

Událostí, které strážníci museli řešit na
přelomu roku 2019 a 2020 bylo samozřejmě
daleko více. Toto je jen výběr těch „NEJ“. 

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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Jakub klub
Po Novém roce se opět setkává-
me v klubu. Děti přes prázdniny

a Vánoce načerpaly síly, což se projevuje i na je-
jich aktivitě. ☺Do klubu nám začaly s příchodem
nového roku chodit i nové děti jiných národnos-
tí. Děti jen málo umí česky, některé vůbec, a tak
je naším cílem právě výuka českého jazyka. Děti
zde chodí do školy a hledají si přátele, ale bez to -
ho, aby ovládaly alespoň v základech český jazyk,
to nepůjde. A tak se jim snažíme v tomto směru,
co nejvíce pomáhat. 

Dalším cílem v měsíci leden a únor je náš dvou -
měsíční preventivní program s názvem „Skrytá
nebezpečí internetu“. Děti u nás v klubu mají pří-
stup na počítač i internet a musí vědět, jaká ne-
bezpečí se za monitorem skrývají, protože i ti nej-
mladší děti u nás v klubu už ovládají sociální sítě.
Jednou z aktivit pro náš preventivní program je
aktivita „nejsi na to sám/sama“. Rádi bychom
dětem ukázali, jak se chovat, když se setkají s ky-
beršikanou, nebo pokud je někdo bude přes so-
ciální sítě obtěžovat. Chtěli bychom jim říct, že
na to nejsou sami a že by se měli se svým trápením
vždy někomu svěřit. Svým kamarádům, rodičům,
nebo nám, pracovnicím v klubu. Jsme rádi, že nám
děti v klubu věří, protože právě důvěra a pocho-
pení je jednou z nejdůležitějších věcí pro to, aby -
chom jim mohli pomáhat a učit je nové věci. ☺

Jakub klub 18
Po vánoční pauze se opět setkáváme, mladí li-

dé jsou odpočatí a plní energie, avšak do práce se
nikomu z nás moc nechce! ☺Ale nedá se nic dě -
lat…v novém roce nás toho čeká spoustu, a tak
neztrácíme čas a s příchodem prvních týdnů v no -
vém roce se společně poohlížíme po pracovních
příležitostech. Mladí lidé k nám přichází s pro-
sbou, abychom jim pomohli s hledáním pracov-
ního místa, nebo alespoň nějaké brigády a přivý -
dělky. Každý den proto pozorujeme nejnovější
nabídky práce a snažíme se pro každého vybrat
to nejlepší, i když to často není vůbec jednoduché.
Proto se snažíme, abychom se společně vídali, co
nejčastěji a pravidelně.

Aneta Šindelářová, DiS

PODPORA
PRO PĚSTOUNY
Milí čtenáři,

v letošním roce bychom Vám rá di pomocí něko -
lika článků přiblížili problemati ku náhradní ro -
dinné péče, protože je to v poslední době často
medializované téma, ať už v klad ném nebo zá -
porném smyslu. Ve svém okolí se setkáváme s tím,
že lidé mají o této problematice zkreslené před-
stavy. Rádi bychom Vám poskytli informace, kte -
ré jsme nasbírali za léta praxe při doprovázení ná -
hradních rodin. Nejprve bychom Vás ale chtěli

seznámit se základními pojmy týkajícími se ná-
hradní rodinné péče. 

O náhradní rodinné péči se uvažuje v situa -
cích, kdy děti nemohou vyrůstat u své maminky
a tatínka. Důvodů, kdy děti nemohou vyrůstat
v biologické rodině je hned několik. Často to bý-
vají rodiče závislí na návykových látkách (alkohol,
drogy) nebo nezvládají svůj vlastní život, natož
výchovu vlastního dítěte. Bohužel jedním z dal-
ších důvodů bývá i úmrtí rodičů. 

V dnešní době má náhradní rodinná péče před -
nost před péčí ústavní, tedy před umísťováním
dětí do dětských domovů. Jeden z hlavních dů-
vodů je, že každé dítě si zaslouží, aby vyrůstalo
v láskyplné péči milované osoby, tedy aby mělo
možnost si utvořit citový vztah k jedné osobě.

V běžných rodinách to nejčastěji bývá matka.
V náhradních rodinách tuto funkci mohou pře-
brat babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové…
V dět ských domovech je obtížné, aby došlo k na -
vázání citového vztahu k jedné osobě, která bude
dítěti neustále k dispozici z důvodu, že pracovni-
ce se v dětských domovech střídají a mají na sta-
rosti více dětí. Pro každé dítě by bylo nejlepší, aby
mohlo vyrůstat v náhradní rodině, když už nemá
tu možnost vyrůstat se svými rodiči. 

V příštím čísle se můžete těšit na rozlišení ná-
hradní rodinné péče – osvojení (adopce), pěs-
tounská péče, a poručenství. 

Více o poskytování našich služeb naleznete na
https://prelouc.charita.cz/

Mgr. Pavlína Křepská, vedoucí služby
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Tříkrálová sbírka je úspěšně za námi… Během
Tříkrálové sbírky koledníci navštívili domácnosti
v Přelouči a dalších 54 přilehlých obcích. Celkem
se do organizování sbírky v našem regionu zapo-
jilo okolo 400 koledníků, několik desítek dobro-
volníků jako doprovodů skupinek z řad dospělých
i žáků obou základních škol a 17 studentů z Gym -
názia Přelouč. Přesné číslo nelze určit, protože žá -
ci koledovali i několikrát a také se zapojili do sbír-
ky ve svých obcích během víkendu. Díky všem
těmto lidem, kterých si nesmírně vážíme za je-
jich pomoc a obětavost, byl letošní výtěžek opět
rekordní. Velice kladně hodnotíme spolupráci
se starosty a dobrovolníky z okolních obcí, která
je pro nás nesmírně cenná.

„Milí dárci, koledníci i dobrovolníci, upřímně
děkujeme za Vaši pomoc, za to, že jste se přidali
k největšímu charitnímu dílu – Tříkrálové sbír-

ce. Díky Vám, je celkový výtěžek
Tříkrálové sbírky v našem regio -
nu 400 218,- Kč.“ 

Výtěžek v Přelouči byl 88 644 Kč (loni 49 138 Kč),
Štěpánov 4 500 Kč (loni 4 326 Kč), Mělice 4 450 Kč
(loni 3 880 Kč), Lohenice 4 067 Kč (loni 2 657 Kč),
Lhota a Škudly 3 442 Kč (loni 1 175 Kč), Tupesy
1 346 Kč (loni 870 Kč), Klenovka 1 711 Kč (loni
2 908 Kč). Další podrobná čísla výtěžků jednot-
livých obcí a také informace, jak plánujeme výtě -
žek využít, najdete na našich webových stránkách
a také na celostátním webu www.trikralovasbir-
ka.cz.

Krásným závěrem byl Tříkrálový koncert žá-
ků ZUŠ Přelouč v kostele sv. Jakuba. Děkujeme. 

Těšíme se za rok…
                  +K+M+B 2020
                   Mgr. Mirka Škávová, koordinátorka

Pravidla silničního provozu 22
Vstoupili jsme do posledního roku, kdy si pro užití dálnice musíme koupit a vylepit ve

vozidle předepsaným způsobem tištěnou dálniční známku. Je nutno ale dodat, že letošní
známky budou platit ještě v lednu 2021 (roční kupón pro rok 2020 má platnost od 1. 12. 2019
až do 31. 1. 2021). Rovněž měsíční či desetidenní známka zakoupená nejpozději 31. 12. 2020,
má expiraci v prvním případě 31. 1. 2021 či 9. 1. 2021 v případě druhém. Pak už budeme mu -
set respektovat změnu zákona. Ta ponechává povinnost platby za silniční motorové vozidlo
s nejméně čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny a zachovává
i časový rozsah zaplacených intervalů (roční, třiceti či deseti denní). Zásadně však mění způ-
sob a podmínky platby, výčet vozidel od zpoplatnění osvobozených včetně kritéria registrace
a finančně zvýhodňuje vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem. Konkrétně
zákon uvádí, že výše časového poplatku na 1 rok nesmí překročit 1500 Kč, na 30 dnů 600 Kč
a na 10 dnů 400 Kč. Jde-li o vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem, nesmí výše
časového poplatku na 1 rok překročit 1 000 Kč, na 30 dnů 300 Kč a na 10 dnů 200 Kč. Další
podrobnosti, s ohledem na velký rozsah změn, proberu až v příštích článcích. 

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

Tříkrálová sbírka 2020
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Podruhé a naposledy se vracíme ke studentskému periodiku
Ústavní listy z první poloviny 90. let.

O učitelích gymnázia v l. 1993/1994
Studentský časopis Ústavní listy nám také může připomenout uči -

tel ský sbor své doby. V pátém čísle ÚL byly otištěny výsledky ankety,
v níž byly jednotlivé třídy mj. dotazovány, kdo je jejich největším favo-
ritem z členů profesorského sboru. Odpovědi (řazeno od primy po ma -
turanty) byly následující: Žižka, Pacák, Blažek, Škraněk, Škoda a opět
Blažek, opět Škoda a opět Blažek. 3. A odpověděla vtipně: „Škoda –
Favorit“; dále se objevují familiární odpovědi: Bláža, Oldřich a Éda,
což jsou Pavel Blažek, Oldřich Černohlávek a pro mě záhadný člen
učitelského sboru. (Nicméně v další části ankety se dozvídáme, že mno-
hé dívky maturitního ročníku jsou údajně do záhadného Édy zamilo-
vány.) Jako poslední je uvedena RNDr. Stránská.

I samotní učitelé do časopisu občas přispěli. První číslo ÚL se od
následujících liší svou kritičností. První příspěvek požaduje vybudo-
vání parčíku a výuku i přestávky v přírodě, druhý požaduje školní kan-
týnu a třetí možnost osprchovat se po tělocviku. Ve druhém čísle ÚL

na tyto kritické příspěvky zareago-
val ředitel školy Oldřich Černohlá-
vek. Co se týče hygieny po tělocviku,
doporučuje „pohonit vyučující těles-
né výchovy“ – umývárny už existují,
jen vyučující jsou líní je odemykat.
Co se týká výuky v přírodě, vše je na
samém počátku, parkové úpravy
jsou již naplánovány. Kantýna ne-
bude, „ani kdyby na všech americ-
kých školách byly kantýny dvě“. Tu
pan ředitel vytušil zdroje inspirace
pisatelů, mezi něž patřil především
seriál Beverly Hills 90210. Kupte si
svačinu před vyučováním v samo-
obsluze před školou, doporučuje ře -
ditel a přidává několik návrhů na
zlepšení školního prostředí. Alespoň

je den příklad: „V televizi velmi často slyšíme o nedostatku vepřového
a hovězího masa. Nezoufejme! Gymnázium v Přelouči vše zachrání –
hovězího tu máme („Volové!“) nadbytek. Nebo už tak špatně slyším?
(„Pánové!“) V dalších číslech už se od kritické noty ustoupilo, výjimkou
byly některé výtky vůči jídelně.

Oblíbené byly i různé ankety, v nichž vyučující odpovídali na otázky
typu, kdy jste se poprvé zamilovali (prof. Sakař – ve třech letech do své -
ho autíčka), jaké je vaše nejoblíbenější jídlo, květina a alkohol (zvítězilo
pivo těsně nad vínem) aj. V pátém čísle vyšel dokonce celostránkový
rozhovor s panem učitelem Pavlem Blažkem, který byl uváděn nejčas-
těji mezi nejoblíbenějšími. Z něj se dozvíme např. jaký byl tehdejší
učitelský plat (6000 Kč hrubého) a čeho se učitel nejvíc bojí (zvonění).

Učitelskou zkušenost vytušíme i v půvabné Kotěprdské story, která
bez uvedení autora vyšla v pátém čísle ÚL. Celá stojí za ocitování.

Tak tohle se stalo v Horních Kotěprdách. To je taková docela obyčej-
ná vesnice – pár polorozpadlých chalup, hospoda, která je centrem veške-
rého kulturněpolitického dění v obci, uprostřed návsi rybník plný žabince
a až na úplném konci této malebné vísky je škola, kde téměř půl století
působili dva pedagogové – matikář Čísílko a češtinář Vocásek, který zde,
vzhledem ke svému věku, vyučoval také dějepis. Učení kmeti to věru ne -
měli lehké, zvláště poté, co byl kotěprdským starostou zvolen Béďa Vo-
šajstlík, známý to vydřiduch a držgrešle, který měl navíc vztek na Čísílka

za to, že se jednou o Velikonocích zdráhal zaplatit třicet Kč za Bram-
boračku, kterou si objednal a snědl v Vošajstlíkově hospodě. I rozhodl
nový starosta, že místní učitelé budou napříště dostávat mzdu v natu-
ráliích a peníze, které školský úřad uvolňoval na jejich platy, se využijí ku
prospěchu celé obce. A tak dostávali Čísilko s Vocáskem každý měsíc po
pytli pšenice, který hned zpeněžili a získali tak prostředky k obživě asi
čtrnáct dní. Starosta jim čas od času přidal tři zrníčka, přičemž dal roz-
hlásit, že platy učitelů se zvýšily o 50%. Jen ať lidi vidí, jak si inteligence
mastí kapsu. A tak to, co bylo v místním hokynářství pro jiného za 10 Kč,
bylo pro Čísilka či Vocáska za 20 korun. Jen ať platí, pracháči, myslela si
hokyně Jůzová. I živořili pedagogové převelice. Napsali tedy ministru škol -
ství dopis, v němž ho požádali o pomoc. Leč odpovědi se nedočkali. Umřeli
hlady. Teprve rok po jejich pohřbu doručil pošťák Brašnička na kotěprd-
ský hřbitov dopis, v němž ministr slíbil oběma učitelům, že se za ně po-
modlí, a popřál jim mnoho úspěchů v další práci.

Svět se nám otevřel a my se otevřeli světu
Na počátku 90. let se Československo otevřelo světu, což se odrazilo

i na stránkách ÚL. V prvních dvou číslech jsou otištěny kanadské po-
střehy Zuzany Ševítové, studentky, která se vrátila z pobytu a studií
v Kanadě. Čtvrté číslo ÚL pak informuje o návštěvě „sestry“ Isabelle
Poulin ze Zuzčiny hostitelské rodiny. „Prostě jsem se zamilovala do vaší
nádherné země. Nikdy nezapomenu na lidi tak přátelské, jako jste byli
vy,“ svěřila se Isabell.

V únoru se ÚL snažily propagovat ze západu doputovavší svátek
sv. Valentýna. Schránka na příspěvky do ÚL se dočasně stala schránkou
na valentýnky stydlivých, které se zavázala doručit redakční rada.

Tím nejzásadnějším dotekem velkého světa však bylo pravidelné
setkávání s americkým lektorem panem Harrisem. „I my očekávali
s napětím příchod velkého Američana. Jenže vůbec nebyl velký, ale na-
opak štíhlý, drobný a velmi sympatický. A jak se domluvíme? Většinou
mluví pan Harris – samozřejmě anglicky. Ale ve zkoušce češtiny obstál
perfektně: „Strč prst skrz krk“ a „333 stříbrných stříkaček“ na nás vy-
chrlil bleskovou rychlostí. O co se zajímá? Úplně o všechno! O vola,
kterého prý v dobách dávno minulých tahali na věž Záložny (sic!),
o hudbu – nejvíce rockovou…“ Velkou hodnotu mělo jeho vyprávění
o tom, jaké to bylo na koncertě Sex Pistols – pan Harris, stár 37 let,
byl pro nás již pamětníkem. K zahození také nebyla možnost přiťuk-
nout si u Žlutého psa půllitrem piva s pravým Američanem. Mé jazy-
kové schopnosti však i po „konverzacích“ s panem Harrisem zůstaly
nevalné. Vzpomínám si na poslední setkání s panem Harrisem, kdy
jsme se – zčásti v důledku nedostatku slov, zčásti v důsledku ostychu –
nedokázali ani pořádně rozloučit. Výuka západních jazyků se na po-
čátku 90. let rozbíhala jen ztěžka.

Divoké devadesátky
Devadesátá léto přinesla uvolnění, zdánlivě neomezené možnosti,

posouvala hranice a odstraňovala mnohá tabu. Tento duch se musel
nutně projevit i v Ústavních listech. Ve třetím čísle se nově objevila ru-
brika Sex? Sex! Tajuplná „rada sexuologů“ zareagovala na výzvu čtenář-
stva, že toto téma v ÚL chybí, a vyzvala k zaslání dotazů. Prozatím byla
otištěna ukázka z Tantry lásky. Nicméně v dalším čísle ÚL bylo konsta-
továno, že dotazů mnoho nedorazilo. A tak opět nastoupila Tantra
lásky, bizarně olemovaná obhroublými vtipy a bylinkářskými radami.
„K oblouznění vede prach ze supí samičky, přirozeně chcíplé, smíšený
s medem a plody smutňovými v lázni.“ Na konci je opět připojena vý-
zva: „Na vaše dotazy (vážné, chlípné, praštěné, vtíravé) se budou snažit
odpovědět teoretici a praktici ze 4. C.“ V dalším čísle se už ale rubrika
Sex? Sex! neobjevila, sexuální osvěta se tedy příliš nezdařila.
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Trh práce 
na Přeloučsku

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

K 31. 12. 2019 evidoval Úřad práce ČR celkem 215 532 uchazečů
o zaměstnání. To je o 18 243 více než v listopadu a o 16 002 osob
méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší prosincovou hodnotu
od roku 1996, kdy bylo bez práce 186 339 lidí. Z celkového počtu
ne zaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 196 285 dosažitelných
ucha zečů. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 2,9 % (listopad
2019 – 2,6 %, prosinec 2018 – 3,1 %). Zaměstnavatelé nabízeli v pro -
sinci prostřednictvím ÚP ČR 340 957 volných pracovních míst, z to -
ho 11 227 v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ.
Celkem 74 547 volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince (ab so -
lutní hodnota bez rozlišení profese a regionu – 2,9 uchazeče na 1 volné
pracovní místo). U dalších 266 410 pozic, tedy 78 %, 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 31. 12. 2019
Ústí nad Orlicí 1,3 %, Žamberk 1,3 %, Litomyšl 1,4 %, Holice 1,7 %,
Pardubice 1,9 %, Polička 2,0 %, Vysoké Mýto 2,0 %, Hlinsko 2,2 %,
Česká Třebová 2,2 %, Lanškroun 2,3 %, Chrudim 2,5 %, Přelouč 2,6 %,
Králíky 2,6 %, Svitavy 2,7 %, Moravská Třebová 4,4 %. 

Statistika nezaměstnanosti – 
okres Pardubice 12/2019

K 31. 12. 2019 bylo evidováno 2 495 osob. V průběhu prosince do-
šlo v okrese Pardubice k nárůstu počtu nezaměstnaných o 204 osob,
tj. o 8,9 %, meziročně byl zaznamenán pokles, který činil 1,1 %. Podíl
nezaměstnaných osob na obyvatelstvu setrval na hodnotě 2,0 %.
Nárůst nezaměstnaných je zapříčiněn příchodem sezónních pracov-
níků a uplynutím doby u pracovních smluv na dobu určitou, které
jsou často vyhotoveny s platností do konce kalendářního roku. Na
poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 12. 2019 evidováno celkem

13 977 volných pracovních míst. V porovnání s předchozím měsícem
počet volných míst vzrostl o 721 míst, tj. o 5,4 %. V okrese Pardu-
bice sledujeme dlouhodobě výrazný převis volných míst nad počtem
nezaměstnaných občanů. Je však třeba zdůraznit, že více než 39 %
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 při -
padalo v průměru 0,2 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou pů -
 sobností Pardubického kraje:
Přelouč 2,6 %, Pardubice 1,9 %,                    Holice 1,7 %

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích

je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc prosinec 2019 byla v obcích
re gionu Přeloučsko:
Sovolusky 10,2 % (10), Holotín 7,0 % (3), Bukovina u Přelouče 6,3 % (5),
Brloh 5,6 % (8), Žáravice 5,5 % (4), Újezd u Přelouče 5,4 % (6).

Kontakty:
vedoucí                                                                               950 144 407

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

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

název
Uchazeči (UoZ)

o zaměstnání  
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %

Přelouč 154 2,3

Chvaletice 66 2,8

Břehy 30 4,4

Choltice 15 2,0

Studentský časopis Ústavní listy (dokončení)

Tehdejší ředitel gymnázia 
Oldřich Černohlávek 

na malbě Iva Štěpánka
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žila také jako dětské prolézačky. Jedním z jeho
nejvýznamějších děl je plastika Dálky (viz foto-
grafie níže) dokončená roku 1969 na sídlišti
Novodvorská v Praze ve spolupráci s architek-
ty Bořkovcem a Ježkem (jedná se o soustavu
několika až osm metrů vysokých „větrných
mobilů“ ze svařovaného plechu a grafitu, kte-
ré lze rozpohybovat). V roce 1967 vystavoval
na vý stavě EXPO 67 v Montrealu čtyřmetro-
vou mobilní kovovou plastiku. Na přelomu
60. a 70. let 20. století realizoval monumentál -
ní „mobilní“ plastiku pro střechu budovy praž -
ského Federálního shromáždění z hliníku, oceli
a elektromotoru. Můžeme říci, že 60. léta 20. sto -
letí byla bezpochyby vrcholem jeho tvorby.

V 70. a 80. letech byla Novákova situace
složitější kvůli jeho politickým postojům, ne-
boť nepodepsal Antichartu. Proto se neúčast -
nil žádných výstav, zakázky se mu ale dařilo

shánět. Měl možnost pracovat na Královské
akademii v Torontu, ale odmítl emigrovat. Spo -
lupracoval pak např. se sochařkou Evou Kmen-
tovou (1928–1980) či Valeriánem Karouškem
(1929–1970). Po tragické smrti tohoto umělce
dokončil roku 1973 jeho plastiku Aeskulap, kte-
rá byla známá jako Pocta Janu Palachovi. No-
vákovým významným dílem z 80. let jsou dvě
plastická loga-vstupní emblémy (viz fotografie
níže) pro vstup budovy Československé televi-
ze na Kavčích horách (1983).

Také se ale od 50. let 20. století věnoval res -
taurování a vytváření kopií starých plastik, cel -
kem to byly desítky děl. Nejvýznamnější je jeho
kopie barokního sousoší Sen svaté Luitgardy
z Karlova mostu od Matyáše Bernarda Brauna
(1684–1738) z let 1993–1995, kterou zaplatila
nadace vzniklá z iniciativy britského prince
Charlese (viz fotografie níže). Po roce 1989 se
věnoval převážně restaurování. Až v této době
paradoxně řada jeho realizací z minulých de-
setiletí zmizela z veřejného prostoru z důvodu
nepochopení jejich uměleckého hodnoty. To

se však stávala celkem běžně i jiným umělcům.
Svou poslední realizaci dokončil roku 2008 ve
svých 86 letech nedaleko Turnova, kde trávil
poslední léta svého života. Zemřel 19. února
2010 v Turnově. Na přelomu let 2010/2011
se konala jeho výstava V pohybu v Galerii U Bí -
lého jednorožce v Klatovech a ve stejném roce
vyšla i jeho monografie, z které jsme zde čerpali.
Přelouč nehrála v životě Jiřího Nováka příliš
významnou roli, přesto však můžeme být hrdí,
že umělec tohoto formátu pocházel z našeho
města.

Použitá literatura a prameny:
KRAMEROVÁ, Daniela. Jiří Novák – v pohybu. Řevni -
ce: Arbor vitae, 2010. 103 s.
Státní okresní archiv Pardubice, fond Archiv města
Přelouč, Kniha pamětní (1836–1926)

    Text: Mgr. Matěj Pešta, 
    správce muzejních sbírek, KICMP, 
    +420 731 697 085, muzeum@kicmp.cz
    Fotografie: Matěj Hývl
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Ústavní listy také propagovaly velkolepé akce zvané Noční mara-
ton. Ty se konaly ve školním roce 1993/94 celkem třikrát. Studenti do-
stali přes noc k dispozici tělocvičny a za dobrovolného pedagogické-
ho dozoru zde připravili rozličné aktivity. První maraton probíhal od
18. hodiny 26. 10. do 6. hodiny ranní 27. 10. 1993. Reportáž z tohoto
maratonu zaznamenala některé z aktivit. Vedle tradičních sportovních
klání to bylo i plazení na čas, skok přes švihadlo či překážková dráha
na tříkolce. „Pro relaxaci byla připravena jóga při svíčkách. Přibližně
ve 21.00 hod. proběhl také křest Ústavních listů. Byly pokřtěny přelouč-
skou sodovkou a za obrovského aplausu všech zúčastněných byly ofi-
ciálně prohlášeny za noviny naší školy.“ Celá akce měla i důležitý hu-
dební rozměr. Na kárce byla dovezena kvalitní aparatura Míry Bečičky.

O hudební produkci se postaraly dvě dvojice DJs – DJ Dáno a DJ Pe-
píno se svou Disco show a DJ Mjeduz a DJ Dželÿfiš s HC show. Vzpo-
mínám si, že se tenkrát ještě hrálo z kazet, které musely už předem
být nastaveny přesně na začátek žádané písně. Co tenkrát v HC show
zaznělo? Rage Against the Maschine, Beastie Boys, Ministry, Faith No
More, Young Gods, Pantera, určitě se to neobešlo bez něčeho od Nir-
vany či Levellers, kteří tehdy podmanivě zpívali: „There’s only one way
of life – and that’s your own…“. V obdobném duchu se pak nesl i Vá-
noční maraton. „Takže se rapovalo, skákalo, vlnilo a vůbec se dělaly
takové věci, že je ani popsat nejde,“ uvádí se v reportáži ve čtvrtém
čísle ÚL.                                                   

Martin Štěpánek

Od roku 2017 si v Přeloučském Roštu prů-
běžně ve volném seriálu připomínáme umění
ve veřejném prostoru v Přelouči z let 1948–
1989. Zbývá nám asi už několik posledních ně -
kolik případů, které shrneme v jednom z le toš -
 ních článků. Dnes se však podíváme na téma,
které s tím trochu souvisí. Přelouč má mnoho
zajímavých rodáků, kterým se podařilo zajíma-
vé dílo a nějakým způsobem se proslavili. Ně-
kteří jsou známější, někteří méně. Mezi ty mé -
ně známé patří neprávem sochař a restaurátor
Jiří Novák, od jehož úmrtí uplyne v únoru 10 let
a za dva roky to bude již 100 let od jeho na-
rození.

Jeho život a působení v našem městě trva -
lo celkem krátkou dobu. Narodil se 6. listopa-
du 1922 v Přelouči. Podle zápisů matriky přišel
na svět konkrétně v areálu Železoprůmyslu,
jeho otcem byl ing. Vlastimil Novák (ředitel
Železoprůmyslu) a matkou Eliška/Alžběta No -
váková, rozená Marešová. Oba jeho rodiče po -
cházeli z jiných oblastí než Přeloučska. Otci by-
lo tehdy 45 let, matce 31 let a měli již dvě dcery.
Malý Jiří byl pokřten 26. listopadu farářem
Františkem Čečetkou, jedním z kmotrů byl bra -
tranec jeho otce Bohumil Kafka (1878–1942),
významný sochař. Železoprůmysl byl průmys-
lový areál budovaný v místech pozdější Auto -

zbrojovky (dnes Excalibur Army, AVIA apod.)
v letech 1920–1923. Zajímavostí je, že 23. září
1922, několik týdnů před Novákovým naro-
zením, navštívil tento ambiciózní podnik pre -
zident Masaryk. Podle městské kroniky se ale
již začátkem roku 1923 ukázalo, že podnika-
telský záměr nebude úspěšný, dokonce se zde
doslova uvádí, že „ing. Novák odešel do cizo-
zemska“. Stalo se tak zřejmě již před 16. zářím
1923 a na podzim pak byli propuštěni zaměst-
nanci. Podle monografie o J. Novákovi se ovšem
rodina přestěhovala do Prahy, stalo se tak asi
v době, kdy nebyl budoucímu slavnému vý-
tvarníkovi ani jeden rok.

Celá rodina se tedy odstěhovala do Prahy
na Letnou. Otec pracoval později jako strojní
technik ve Škodových závodech. Novák byl ve
volném čase aktivní sportovec, což jej ovlivni-
lo v pozdější tvorbě. Kvůli uzavření vysokých
škol v roce 1939 nemohl studovat, pracoval tak
v Avii (zde je zajímavá souvislost v tom smyslu,
že o mnoho let později – v roce 2017 – byla vý -
roba Avie přesunuta do Přelouče, přímo do
Novákova rodiště) jako pomocník a technický
kreslič. Předtím absolvoval reálku na Malé Stra -
ně (1934–1938). Vyučil se také sádrařem a kam -
nářem na střední Odborné škole keramické na
Vinohradech. V letech 1945–1949 pak studo-

val sochařství na Akademii výtvarných umění
v Praze. V roce 1947 získal první vlastní ate -
liér na Kampě. V letech 1951–1990 pak tvořil
v Nus lích. Po únoru 1948 se vyhýbal politicky
angažovaným zakázkám, přesto však pomá-
hal s přípravnými pracemi známého Stalino-
va pomníku v Praze.

Pokusme se stručně shrnout jeho umělec-
kou činnost. Novák se nejvíce proslavil vytvá-
řením plastik z moderních materiálů, s kterými
experimentoval již v polovině 50. let 20. století.
Z počátku to byl PVC (polyvinylchlorid), pak
ale hlavně železo a kovy. V 50. letech 20. stol.
vytvářel z keramiky např. domovní znamení na
bytových domech v Holešovicích. V roce 1957
spoluzaložil umělecké seskupení M 57, které
mělo napomáhat výtvarné činnosti mladých
umělců. V roce 1958 se Novákovi podařil velký
úspěch – na známé výstavě EXPO 58 v Bruse-
lu byla u československého pavilonu vystave-
na plastika Hudba, na které pracoval společně
s Vladimírem Janouškem (1922–1986). Po vý -
stavě EXPO 58 se Novák již naplno začal věno-
vat moderním sochařkým formám a vytvářel
plastiky pro veřejný prostor v Československu.

Často vytvářel tzv. kinetické plastiky, které
zobrazovaly pohyb. Jedna z prvních prací v tom -
to směru byla plastika Rychlost z let 1960–1961.
Některé Novákovy plastiky šlo dokonce i roz-
pohybovat (např. Mobil z roku 1964). V roce
1964 měl Novák velkou výstavu v Galerii Vác -
lava Špály v Praze. Některá Novákova díla slou-

2/20

Fotohádanka 
odpověď na 01/2020

„Velmi vzácná fotografie z doby nedlou-
ho po roce 1901 ukazuje tzv. Plácek. Nachá-
zel se zhruba mezi dnešní Arnoštovou ulicí
a budovou Penny Marketu a z části i na
dnešním hlavním průtahu městem, tedy
asi 70 metrů před křižovatkou Pardubic-
ká-Račanská-Sladkovského. Kolem roku
1900 zde stála též konstrukce na sušení
hadic přeloučských dobrovolných hasičů.
Za konstrukcí se nachází objekt někdejších
kasáren, v pozadí vidíme siluetu budovy
Občanské záložny.“

Je zajímavé, že lednovou fotohádanku ni-
kdo neuhádl správně. Necháme ji tedy chvíli
v šuplíku a zkusíme třeba zase někdy zopa-
kovat, zda by někdo třeba místo poznal v dru -
hém kole. Odpovědi na novou fotohádanku
zasílejte na e-mail: rost@mestoprelouc.cz
a děkujeme všem za přízeň. 

Sochař a restaurátor Jiří Novák (1922–2010), 
málo známý přeloučský rodák

Křest Ústavních listů na prvním maratonu Aplaus při křtu Ústavních listů
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…výsledky zápasů jednotlivých družstev, odehraných do 15. 1. 2020

Muži:
BK Přelouč – TJ Sokol BK Chrudim                           72 : 55 (39:34)
Body: Konvalina 25, Zikmunda 25, Dašek 11, Bulušek 6, Škarda 3,

Vamberský 2

TJ Sokol BK Chrudim – BK Přelouč                           79 : 78 (39:34)
Body: Konvalina 24, Bulušek 17, Zikmunda 17, Dašek 9, Škarda 7,

Kautský 2, Šindelář 2´

Ženy:
BK Přelouč – BK NAPOS Vysoká n. Labem             49 : 63 (18:30)
Body: Pluhařová 12, Nešetřilová 11, Sedláčková 10, Roubová 9, Žá-

ková 3, Rozsévačová 2, Písařová 2

BK NAPOS Vysoká n. Lavem – BK Přelouč             79 : 73 (39:37)
Body: Pluhařová 26, Písařová 15, Nešetřilová 12, Žáková 10, Sedláč-

ková 6, Hejná 4

Mladší žáci U 14:
Sokol Hradec Králové – BK Přelouč                          82 : 23 (46:15)
Body: Dobruský 10, Soldán 6, Znamenáček 3, Čapek 2, Horák 2

Sokol Hradec Králové – BK Přelouč                          66 : 33 (24:23)
Body: Dobruský 10, Soldán 9, Verunáč 8, Znamenáček 6

SK Týniště n. Orlicí – BK Přelouč                               95 : 32 (42:17)
Body: Dobruský 15, Znamenáček 11, Synek 2, Uchytil 2, Horák 1, Válek 1

SK Týniště n. Orlicí – BK Přelouč                            116 : 36 (59:17)
Body: Uchytil 8, Znamenáček 6, Verunáč 6, Horák 4, Miláčková 3,

Dostál 2, Válek 2, Přemyslovský 2, Synek 2, Dobruský 1

Nejmladší minižáci U 11:
ADFORS Basket Litomyšl – BK Přelouč                   68 : 52 (34:21)
Body: Horák 17, Konvalina 12, Kuchyňka 10, Rosenberger 4, Školník 2,

Jarolím 2, Greineder 2, Miartušová 2, Hladík 1

ADFORS Basket Litomyšl – BK Přelouč                 22 : 108 (16:54)
Body: Horák 36, Kuchyňka 18, Konvalina 12, Rosenberger 8, Marek 6, Ja -

rolím 6, Miartušová 6, Školník 4, Danielka 4, Mareček 4, Mucha 4

Domácí zápasy – únor:
1. 2. – muži, mladší žáci U 14
2. 2. – muži

15. 2. – ženy

16. 2. – ženy
23. 2. – nejmladší minižáci U 11
29. 2. – muži, mladší žáci U 14

1. 3. – muži

Přijďte povzbudit!!!                              D. Rambousková
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SKUPINA A
Starej cep – Batman Starý Kolín 1 : 0 (0:0) Raška
Batman Starý Kolín – Alfa Pce    1 : 0 (0:0) Pánek
Alfa Pce – Starej cep                       0 : 3 (0:1) Novotný 2x, Kabeláč
1. Starej cep 6, 2. Starý Kolín 3, 3. Alfa 0

SKUPINA B
Rockets – Čuňáci                             5 : 0 (2:0) Peřina 2x, Kobera,       
                                                             Slanina, Michálek
Čuňáci – BC Motor Stars Jih        0 : 5 (0:4) Menc, Janko, Šmíd,     

Hájek, Hubáček
BC Motor Stars Jih – Rockets       0 : 1 (0:1) Peřina
1. Rockets 6, 2. Motor 3, 3. Čuňáci 0

ČTVRTFINÁLE
Alfa Pce – BC Motor Stars Jih      0 : 5 (0:2) Příhoda 2x, 
                                                             Kmoníček, Menc 2x
Čuňáci – Batman Starý Kolín      1 : 2 (0:1) Nedělka – Pánek, Mašín

SEMIFINÁLE
Starej cep – BC Motor Stars Jih   0 : 2 (0:1) Šmíd 2x
Rockets – Batman Starý Kolín     3 : 0 (1:0) Peřina 2x, Slanina

O 5. MÍSTO
Alfa Pce – Čuňáci                             3 : 0 (1:0) Černý 2x, Kopa

O 3. MÍSTO
Starej cep – Batman Starý Kolín 1 : 0 (0:0) Švihlík

FINÁLE
BC Motor Stars Jih – Rockets       2 : 0 (2:0) Hájek, Šmíd

Nejužitečnější hráč (kan.bodování):                                                  
                                    Martin Šmíd (Motor) 7 bodů (4+3)
Nejlepší střelec:     Miroslav Peřina (Rockets) 5 gólů
Nejlepší brankář:   Michal Mareček (St. Kolín)
Nejrychlejší gól turnaje – cena Bronislava Stuchlíka im memoriam:
                                    Marcel Slanina (Rockets) 0:12 min.

KONEČNÉ POŘADÍ
1. BC MOTOR STARS JIH 
Jan Cidlinský, Petr Menc, Luboš Menc, Martin Šmíd, Roman Stoklasa,
Jiří Kadera, Martin Sláma, Aleš Mátl, Michal Janko, Petr Kmoníček,
Tomáš Hájek, Jiří Hubáček, Jan Příhoda
vedoucí týmu Rostislav Sukup, Roman Štefanský 

2. ROCKETS
Michal Kobera, Jan Michálek, Jan Dušek, Tomáš Rosenberger, Aleš
Záruba, Daniel Balihar, Tomáš Frencl, Roman Dubišar, Lukáš Gamper,
Josef Zdražil, Pavel Pluhař, Miroslav Peřina, Marcel Slanina
vedoucí týmu Michal Kobera

3. STAREJ CEP
Jíří Lauryn, Karel Záruba, David Fedák, Michal Fedák, Jiří Švihlík, Patrick
Maixner, Petr Novotný, Petr Kabeláč, Josef Němec, Michal Jeřáb, Ivan
Moravec, Rudolf Raška, Milan Váňa, Libor Komůrka
vedoucí týmu Libor Komůrka

4. BATMAN STARÝ KOLÍN
Jaromír Miškovský, Martin Hloušek, David Novotný, Petr Kvasnička,
Kamil Kautský, Pavel Vobořil, Petr Vobořil, Martin Pánek, Radek
Sajdl, Michal Mareček, Jaroslav Šetina, Karel Mašín, Josef Rambousek
vedoucí týmu Karel Šejna
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Zprávy ze Sokola
Nový kalendářní rok a druhé pololetí cvičebního roku začal

velkou změnou. Po dlouhé době se zvýšil počet členů ve výboru
T. J. Sokol a hlavně byla zvolena starostka, sestra Jana Bahní-
ková, která zabezpečí spolupráci s Župou Pippichovou a bude
se starat o to, aby v naší sokolovně došlo k dalším viditelným
pozitivním změnám. Její pravou rukou je Petra Kussmanová, jed-
natelka, která nejen vede účetnictví, ale jedná s firmami, institu-
cemi a úřady. Získala už první zkušenosti s problematikou dotací,
bez kterých se činnost Sokola neobejde. Tímto děkujeme všem,
kteří v loňském roce podpořili sokolskou činnost, zejména
městu Přelouč a Pardubickému kraji, s jehož pomocí byla opra-

vena havarijní část střechy a následně vybudován nový prostor,
který nyní využívá velmi početný oddíl trampolínek. Toto nářadí
si oblíbily nejen ženy, ale těší se teď velké oblibě u dětí. Je to jistě
díky velkému nasazení a obětavosti vedoucích Dity Malínské
a Lucie Dvořákové. 

4. ROČNÍK MASTERS – ZIMNÍ LIGA VETERÁNŮ SOBOTA 11. 1. 2020

Pod basketbalovými koši…

V únoru mohou sportovní fanoušci shlédnout tato mistrovská
florbalová utkání v městské hale v ulici Za Fontánou:

Pardubická liga starších žáků – 
neděle 16. února:

Turnaj 5. výkonnostního koše bude v městské hale probíhat od
9:00 do 15:30. Vzhledem k systému výkonnostních košů půjde jistě
o velmi vyrovnané a tudíž zajímavé a napínavé zápasy, které rozhodně
stojí za to vidět! 

Pardubický přebor mladších žáků – 
neděle 23. února:

10:00   Orel Přelouč – FBK Piráti Chrudim
10:40   FbK Svitavy – Klub SPV Pardubice

11:30  FBK Piráti Chrudim – FbK Svitavy
12:10  Orel Přelouč – Klub SPV Pardubice
13:00  FBK Piráti Chrudim – Klub SPV Pardubice
13:40  Orel Přelouč – FbK Svitavy

Mladší žáci a žákyně svádějí vyrovnané bitvy se svými vrstevníky
z pardubického kraje po celou dosavadní sezónu a dá se tedy očeká-
vat, že napínavé souboje této věkové kategorie v tzv. malém, finském
florbale (systém 3+1 na zmenšeném hřišti) uvidí i diváci v Přelouči.

Na závěr pak připomínáme, že stále je možné začít hrát florbal ve
všech věkových kategoriích dětí a mládeže. Stačí přijít na trénink v úte -
rý či čtvrtek mezi 16 a 19 hodinou do městské haly Za Fontánou a při -
hlásit se u trenérů, nebo zavolat na číslo 732 610 593. 

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

Mirek Kumstýř

Orel Přelouč – oddíl florbalu 5. ALFA PARDUBICE
Michal Křemenák, Jiří Voženílek, Radovan Smítka, Pavel Motyčka,
Marcel Louvar, Jakub Černý, Dan Hakl, Jiří Barda, Jiří Mašík, Petr Be-
čicka, Jan Kuryvál, David Kopa, Lukáš Ullrich
vedoucí týmu Michal Křemenák

6. ČUŇÁCI 
Petr Nedělka, Jiří Myška, Radek Dostál, Václav Vančura, Petr Bouma,
Dan Čapek, Luděk Doležal, Bohuslav Kubát, Zdeněk Vamberský
vedoucí týmu Petr Nedělka

POZVÁNKA
V sobotu 22. 2. 20 se na Městském hokejbalovém stadionu usku-

teční Camp ČR U14 chlapci.

V neděli 23. 2. 20 na camp naváže turnaj Challenge Cup 2020, za
účasti týmů ČR ženy, ČR U14 bílá, ČR U18 juniorky, ČR U14 červená
a HC Jestřábi dorost.

1. 3. 2020 ZAČÍNÁ JARNÍ SEZÓNA 
HC JESTŘÁBI

A-TÝM (1. LIGA)
neděle  1. 3.  13:00  HBC Rakovník                       HC Jestřábi Přelouč

DOROST (EXTRALIGA divize VÝCHOD)
neděle  1. 3.  14:00  SK Ježci Heřmanův Městec  HC Jestřábi Přelouč

- fáda -

Vítězný tým MASTERS20 BC Motor stars jih
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Doplňovačka – soutěž o 2 vstupenky do přeloučského kina
V prvním čísle letošního Roštu jsme odstartovali novou část pro menší i větší milovníky luštění. V každé tajence

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

Správné znění lednové doplňovačky bylo: HÝL OBECNÝ
Hýl obecný je nezaměnitelný zavalitý pták s šedým hřbe -
tem, černobílými křídly, černým ocasem, temenem hlavy
a nápadně silným zobákem, bílým kostřecem a hnědo-
černými končetinami. Samec má břišní stranu těla červe-
nou, samice šedohnědou. Mladí jedinci mají šedohnědou
hlavu a postrádají tmavé temeno. 
Délka těla: 17–19 cm, 
Rozpětí křídel: 27 cm, 
Hmotnost: 25 g

Vyskytuje se téměř na celém území Evropy (od Skandi-
návie po Středomoří) a Asie. V České republice jde o běžného pěvce vystupujícího až po horní hranici lesa. V po-
sledních letech byl však u naší populace zaznamenán mírný pokles, který je zapříčiněn ztrátou přirozeného bio-
topu. Na většině areálu svého rozšíření je stálý, na zimu migrují směrem na jih pouze populace ze severních oblastí.
Žije v jehličnatých i smíšených lesích, na jejich okrajích, v parcích a v zahradách. (čerpáno z internetu)
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DOPLŇOVAČKA

Tajenku doplňovačky, kterou je

…, najdete v prostředním řádku.
1. Statičnost. – 2. Malá kola. –
3. Výrobek vzniklý slitím kovů. –
4. Žahavá rostlina. – 5. Houba
sametonožka (lidově). – 6. Pom-
luva. – 7. Určitý vysoký kopec. –
8. Jakost. – 9. Strouha (zdrob -
něle). – 10. Rostlina řešetlák. –
11. Součást kompasu. – 12. Pí-
seň trubadúrů.

Pomůcka: Kancóna, krušina

Na základě losování a za velké pomoci dětí – luštitelů z družiny Zá-
kladní školy Masarykovo náměstí pod vedením Kateřiny Nečasové má-
me prvního výherce 2 vstupenek do přeloučského kina na libovolný
film. Výherkyní se stala Andrejka WALDHANSOVÁ. Moc gratulujeme
a prosíme, aby si přišla do redakce Roštu na Městský úřad, Přelouč,
3. patro vyzvednout poukázku na vstupenky. 
Nové odpovědi na další doplňovačku zasílejte na mail: rost@mesto-
prelouc.cz. Pro dalšího výherce je připravená poukázka na 2 vstupenky
do kina v Přelouči. 

SOUTĚŽ
O 2 VSTUPENKY

DO KINA 
V PŘELOUČI

DOPLŇOVAČKA 
V ROŠTU

Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 2 – 31. ledna 2020. 
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1200. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 19. 2. 2020.

CITÁTY JANA WERICHA
První tajenka z galerie citátů Jana Wericha zněla: Nekrásnější hudba je lidský smích.
Na základě losování se výherkyní stala Božena Jindřišková, které gratulujeme. V redakci Roštu, (Městský úřad Přelouč,
3. patro) na ni čeká dárek. 
Nové znění tajenky zašlete na e-mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte 466 094 103. Děkujeme a těšíme se na vaše
odpovědi.
Nápověda k tajence č. 2: Lidská paměť je taky … konec citátů naleznete v tajence. 



Pokračování programu na předposlední straně.Příští číslo Roštu vyjde v pátek 6. 3. 2020.


