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Ročenka 2018 – malé ohlédnutí za rokem 2018 v našem městě

V tomto měsíci se uskutečnil 1. ples Města Přelouče. Městská knihovna uspořádala
pro děti i dospělé zajímavý program „S baterkou do knihovny“ nebo „Lovci pokladů“.
Správce muzejních sbírek Mgr. Matěj Pešta
připravil další výstavu, tentokrát to byla fotograﬁcká výstava „Přelouč v 60. letech objektivem Wilfrieda Brudného“. Během zimního období mohli naši občané využívat na
kondiční běhání tartanovou dráhu na nově
zrekonstruovaném sportovním stadionu.
Velký úspěch v tomto měsíci zaznamenal
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč, který získal
úžasné tzv. zlaté pásmo v rámci Mezinárodního festivalu dechových orchestrů Praha
2018 v silné konkurenci čtrnácti orchestrů.

tový nástroj k hlášení závad a nedostatků
na veřejném prostranství a majetku města,
cílem této aplikace bylo zapojení občanů
do dění v našem městě. Aplikace se využívá
a již bez velkých komplikací průběžně jednotlivé odbory městského úřadu a také Technické služby města Přelouče tyto závady řeší.
Městská knihovna ve spolupráci s MŠ Kladenská vyhlásili výsledky ankety „Nejkrásnější strom Přelouče 2018“, stala se jím lípa velkolistá (naproti cukrárně DUO). Zároveň se
u této příležitosti sázely na zahradě MŠ Kladenská hned 2 stromy, Přeloučský šišák a Přeloučská pumpra, dvě staré české ovocné odrůdy. Sazenice s velkým úsilím zajistili správce
muzejních sbírek Mgr. Matěj Pešta ve spolupráci s Odborem životního prostředí. Ve
městě také probíhaly stavební projekty, jako například přístavba nové budovy Mateřské školy Za Fontánou, odstartovaly se také zateplovací práce na školních budovách
ZŠ Smetanova. Do obou našich základních
škol přišlo k Zápisu do 1. tříd 140 dětí. Na přeloučském gymnázium žáci primy přivítali hráček Basketbalového klubu Pardubice, rodilého Američana Brandona Spearmana, mohli
si tak společně s ním zasportovat a zároveň
procvičit angličtinu. V úterý 24. 4. 2018 proběhla v přednáškovém sále KICMP přednáška PhDr. Jiřího Chmelenského o tanku IS-122,
který léta zdobil Masarykovo náměstí našeho města. Přednášku uspořádal Mgr. Matěj
Pešta. Účast byla velká a přednáška velice
zajímavá.

Březen

Květen

V rámci projektu přestupního terminálu
a parkovišť u vlakového nádraží, jehož práce se
rozjely na plné obrátky, nastaly pro nás občany první komplikace při přepravě autobusovými linkami. První fáze začala právě v březnu,
poslední pak v létě. Třeba bylo určitě velké trpělivosti a tolerantnosti nás všech. Již tradičně
proběhla velikonoční výstava Českého svazu
chovatelů Přelouč, vystaveno bylo přes 900 zvířat. Sokol Miroslav Brebera získal Zlatou medaili JUDr. Karla Pippicha jako uznání za obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí.
Občany našeho města zasáhla v tomto měsíci velice smutná zpráva o úmrtí přeloučského rodáka, malíře a ilustrátora pana Ivo Štěpánka. Všem nám chybí a chybět bude stále.

Tento měsíc přinesl mnoho zajímavých
kulturních akcí pro nás všechny. Zástupci
Města Přelouče, Českého svazu bojovníků
za svobodu, TJ Sokolu Přelouč, Junáka Přelouč, Klubu Dr. M. Horákové a Klubu rodáků
a přátel Přelouče společně uctili památku
73. výročí ukončení 2. světové války u památníku bojovníků proti fašizmu a rasismu,
a zároveň uctili i památku umučených a popravených přeloučských občanů německými okupanty. KICMP uspořádalo komentovanou procházku po městě s názvem „Za
slavnými přeloučskými rodáky a obyvateli
(od středověku do počátku 20. století)“, přes
50 zájemců po městě provázel Mgr. Matěj
Pešta. V areálu Technických služeb uspořádala společnost Mykabo spol. s r. o. ve spolupráci s dalšími ﬁrmami a organizacemi v pořadí již 2. ročník Den strojů, vědy a techniky,
kam zavítal skutečně velký počet návštěvníků. Další úspěšnou akcí byl show pro děti

Leden
Nový rok 2018 jsme odstartovali hned
2. ledna s novým autobusem MHD, který zakoupila pro naše město ARRIVA VÝCHODNÍ
ČECHY a.s., která se stala po dobu deseti let
provozovatelem Městské autobusové dopravy v Přelouči. Vzácnou návštěvu jsme přivítali v Domově u fontány, kam zavítala manželka jednoho z hlavních kandidátů na nového
prezidenta České republiky, paní Eva Drahošová. Doprovázela ji senátorka Mgr. Miluše
Horská a za naše město se setkání zúčastnili
starostka Bc. Irena Burešová a místostarosta
Ing. Ivan Moravec. V lednu jsme přivítali také například celkem 12 nových občánků.

Únor

Duben
V tomto měsíci bylo na webových stránkách města zřízena nová aplikace – poho1/19

2

Zprávy z radnice
a dospělé nejen ve vojenském stylu v rámci
Tank power show 2018. V přeloučské kuželkárně proběhlo v tomto měsíci Mistrovství
České republiky kategorie seniorky 60+.
V Městském parku se uskutečnil velkolepý
Dětský den s Kiekertem. Sen svatojánské
noci, již čtvrtou knihu vydala přeloučská
spisovatelka Jana Klimečková a na slavnostním křtu byli kmotry emeritní velkopřevor
řádu maltézských rytířů Karel hrabě Paar,
místopředsedkyně senátu Miluše Horská
a starostka našeho města Irena Burešová.
Přeloučští hasiči uspořádali Den otevřených
dveří a zároveň se v rámci 100. výročí vzniku Československa světil hasičský prapor.
Naše město reprezentoval Dechový orchestr ZUŠ Přelouč pod vedením Michala Chmelaře na Pražském hradě, kde zahrál v rámci
oslav 100. výročí první republiky hodinový
program. V Přelouči se točilo několik záběrů pro ﬁlm Zlatý podraz. Filmaři si vybrali
naši sokolovnu a přilehlé okolí a točilo se
hlavně v nočních hodinách. Film byl uveden do kin na podzim a promítal se i v přeloučském kině.

Červen
Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster Přelouč pod vedením Petra Vacka uspořádal
jarní koncert, hostem koncertu byl Pěvecký
sbor Cantus amici Pardubice. Uskutečnil se
v pořadí již 14. ročník dechových hudeb Polanského Přelouč 2018. Po dvouleté přestáv-

ce díky rekonstrukci sportovního stadionu
probíhal na fotbalovém hřišti 60. ročník celostátního žákovského turnaje v kopané.
V rámci oslav ke 100. výročí založení samostatného Československa se konalo v našem
městě mnoho akcí. Tou úvodní bylo velké
kulturní odpoledne 24. června, celá akce proběhla ve spolupráci KICMP, Města Přelouče
a ZUŠ Přelouč, dále dík patřil i AUTO MOTO VETERÁNŮM PŘELOUČ, na závěr akce
pak proběhl koncert skupiny BLUE STAR
s moderátorem Alešem Cibulkou.

Červenec
V tomto měsíci se dokončily veškeré práce na Přestupním terminálu veřejné dopravy v Přelouči. Symbolickou pásku slavnostně

přestřihli 31. 7. 2018 starostka města Bc. Irena Burešová, stavbyvedoucí společnosti Dlažba Vysoké Mýto Věra Vašková, dále Mgr. Miroslav Janovský a Mgr. Michaela Kudynová
z oddělení implementace Strategie integrovaných územních investic Hradecko-pardubické aglomerace. Tohoto slavnostního předání stavby se účastnili i další zástupci ﬁrem
a institucí, které se na tomto velkém projektu našeho města podíleli. Na Masarykově
náměstí probíhaly tradiční letní středeční
koncerty, v rámci oslav 100. výročí pak ještě
v neděli navečer probíhaly koncerty nebo divadelní představení s tématikou první republiky. A všechny nás zasáhlo velice horké léto.

Srpen
V Mělicích se konal již 10. ročník soutěže
ručních historických hasičských stříkaček.
Ve výstavním sále KICMP již třetí měsíc byla pro návštěvníky k dispozici výstava plastikových modelů „Od živých obrazů k modelářství“. Poslední den prázdnin proběhlo
slavnostní otevření nového pavilonu MŠ Za
Fontánou v našem městě. Nová stavba je
dílem hlavního architekta a autora projektu
Ing. Arch. Pavla Maléře, CSc. a naše město
se má stoprocentně čím pyšnit. Cross Club
Přelouč pořádal také 4. ročník Classic enduro Přelouč, sraz přátel a majitelů starších
enduro strojů a jezdců. Tradiční jízdu historických vozidel startujících v Přelouči opět
zorganizovali Auto-moto veteráni Přelouč.
Odstartovaly se také první práce na cyklostezce Lhota – Přelouč.

Září
Tento měsíc je již 25 let měsícem dabingu.
I letošní ročník měl velký doprovodný program na Masarykově náměstí a na parketu
za školou, který zajistilo Kulturní a informační centrum Města Přelouče, a také byl připra-

vený program již tradičně v Zahradní galerii
Art. Slavnostního předávání cen se moderátorsky zhostil Ondřej Kepka a jmenujme na
příklad cenu za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu, kterou získali Jaroslava Obermaierová a Jiří Krampol. V září odstartovala
také nová výstava na téma Přelouč a Přeloučané v letech 1914–1918, opět ve výstavním
sále KICMP. Pro všechny občany se v tomto
měsíci také konal tzv. Akční den pro přeloučáky, odpoledne plné her, kvízů, zábavy, poznání a aktivit, které připravili přeloučští skauti
ve spolupráci s více jak 20 sportovními kluby,
zájmovými spolky a neziskovými organizacemi. Nechyběl třeba Králičí hop, stan Klubu aktivní senior Přelouč – KLAS, lanová dráha nebo cvičení na trampolínkách. Základní
škola Smetanova přivítala své žáky v „novém
kabátě“ – došlo k zateplení objektů v ulicích
Smetanova a Školní, výměně oken a instalaci žaluzií a také k zateplení střech.

Říjen
Vzácnou návštěvou našeho města byli ragbisté z Nového Zélandu. Po čtyřech letech se
konaly opět volby do zastupitelstev obcí. Na
Ustavující Zastupitelstvu města Přelouče bylo zvoleno 21 zastupitelů pro nové volební
období, ve vedení města zůstali i na další 4 roky starostka Bc. Irena Burešová a místostarosta Ing. Ivan Moravec. Senátorka Mgr. Miluše Horská zajistila pro naše město na týden
výstavu „IN MEMORIAM“, která byla věnována památce válečných veteránů. Otevřela
se velká kauza okolo těžby štěrkopísků v Lohenicích. Město Přelouč vyjádřilo nesouhlas
s touto těžbou a začaly se provádět první kroky k zastavení tohoto záměru společnosti
České štěrkopísky spol. s r. o. V tomto měsíci si celá naše republika připomínala 100. výročí vzniku samostatného československého
státu. Vzpomínková akce proběhla přesně
na datum 28. 10. i v našem městě symbolickým položením kytice u památníku československé státnosti v parku u městského kina, zasadila se také památná lípa republiky.
Velice trefný a výstižný projev měla starostka města Bc. Irena Burešová, dále o důležitých historických událostech v naší republice hovořil za Sokol Přelouč Miroslav Brebera,
o historii sázení památných stromů v našem
městě krátce promluvil Mgr. Matěj Pešta.
Pěvecký sbor J. B. Foerster zazpíval píseň Ach
synku synku a na závěr pak státní hymnu.
V rámci těchto oslav proběhly také dva velké koncerty v sále Občanské záložny, nejprve slavnostní koncert ZUŠ Přelouč a velkou
tečkou za oslavami byl pak koncert vokálního tria Sestry Havelkovy.

Listopad
Pro školy i veřejnost byl zpřístupněný protidrogový vlak na přeloučském nádraží, který
se snaží svým projektem odrazovat od drog
především věkovou skupinu dětí od 12 do
17 let. Z kruhového objezdu u Billy zmizel
železný znak našeho města – rošt. Ve Lhotě
ﬁnišovaly práce na projektu „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“, dále probíhaly i práce na
projektu „Chodníky podél ulice Hradecká
a Nádražní Přelouč“.

leden 2019
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Prosinec
Závěr roku 2018 jsme zahájili hned na
první adventní neděli tradičním rozsvícením vánočního stromu, škoda jen, že počasí
nám příliš nepřálo. Důležitou akcí se stalo
také odhalení a svěcení kamene, značení
poutního místa v našem městě, které se stalo součástí Východočeské trasy Svatojakubské cesty do Santiaga de Compostela. Vzácnou návštěvou se stal španělský velvyslanec
Jeho Excelence p. Angel LOSSADA TORRES
QUEVEDO. Cyklostezka Lhota Přelouč zahájila svůj zkušební provoz. Rovněž byly dokončeny chodníky ve Lhotě. Uskutečnilo se

také první oﬁciální Zastupitelstvo města Přelouče v novém složení. Vánoční zpívání den
před Štědrým dnem nechybělo ani v tomto
roce. Uskutečnilo se několik vánočních koncertů ZUŠ Přelouč, dále pak Smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster.
Další rok je zase za námi a doufejme, že ten
nový rok 2019 přinese nám a našemu městu
hodně dobrého a mnoho spokojenosti.
MG
1/19
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3. schůze Rady města se konala 26. 11.
2018 a probralo se celkem 88 usnesení. Rada
vzala například na vědomí celkový přehled požadavků komisí místní samosprávy, osadních
výborů a příspěvkových organizací, uplatněných u Odboru správy majetku k zařazení do
rozpočtu města Přelouč na rok 2019, dále také
zprávu místostarosty o ﬁnancování 24. ročníku
udílení Cen Františka Filipovského za dabing.
Schválilo se mimo jiné dodatek č. 1 smlouvy
o dílo na výstavbu kanalizačních přípojek pro
nemovitosti občanů v místních částech Lhota
a Škudly, uzavřené se společností Stavební vodohospodářská, s.r.o., Moravská Třebová, kterým se smluvně sjednaný termín dokončení
díla prodlužuje do 15. 6. 2019 z důvodu neprovedení částí kanalizačních rozvodů, na které
kanalizační přípojky zajišťované Městem Přelouč navazují, schválil se také plán zimní údržby
místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2018 – 2019 jako opatření Města Přelouče v samostatné působnosti,
jednací řád Rady města, dodatek ke smlouvě
o spolupráci uzavíraný s NOVÉ ČESKO, nadační fond, na realizaci projektu REVOLUTION
TRAIN v železniční stanici Přelouč, uvedeným
dodatkem se sjednává změna termínu a snižuje původně dohodnutá paušální sazba. Na
této radě se také odsouhlasil záměr realizace
projektu regenerace sídliště ohraničeného ulicemi Kladenská, Žižkova, K. Čapka a Smetanova. Několik bodů se projednávalo pro připravující se prosincové Zastupitelstvo města
Přelouče (18. 12. 2018 – viz zprávy níže). Jmenovali se další členové Komise bezpečnostní
a dopravní, sociální a zdravotní, školské a kulturní, sportovní a Komise pro rozvoj města.
Zrušil se volební řád pro volby do osadních
výborů a komisí místní samosprávy vydaný
Radou města dne 22. 12. 2014 z důvodu jeho
rozporu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady č. 2016/679 (GDPR).
Dne 4. 12. 2018 se uskutečnila 4. schůze Rady města Přelouče a vzala na vědomí
konání Tříkrálové sbírky v období od 1. do
14, 2019, schválila se smlouva o dílo na realizaci „Diskové pole DELL a implementace do
stávajícího prostředí VMwaru“ s dodavatelem AUTOCONT a. s. Ostrava za nabídkovou
cenu 969 089 Kč včetně DPH, dále také vnitřní
předpis č. SM 10/2018 „Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu“ s účinností
od 11. 12. 2018, návštěvní řád dětského hřiště
Hodinářka a aktualizace provozního řádu veřejných hřišť, na této radě se také schválil návrh programu I. zasedání Zastupitelstva města
Přelouče. Rada stanovila počet 7 členů pro Komise místní samosprávy Tupesy a Štěpánov,
souhlasila s vyřazením nepotřebného majetku
v pořizovací hodnotě nad 20 000 Kč likvidací
dle předloženého návrhu. Dále se mimo jiné
jmenovala stálá komise pro otevírání, posouze1/19
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ní a hodnocení nabídek v zadávacích řízeních
podlimitních veřejných zakázek a VZMR III. kategorie. Udělila se výjimka z OZV č. 10/2015
k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství paní JH, za účelem pořádání hudební produkce v Hospůdce Na Růžku
v Přelouči, a to na 26. 12. 2018 od 02:00 do
3:00 hodin ráno.
5. Rada města se konala 18. 12. 2018
a schválila se například výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce
chodníku od č.p. 238 po kostel v ul. Českobratrská, Přelouč //místní komunikace ulice
Choceňská u č.p. 1811, Přelouč// parkoviště
před č.p. 381, Přelouč // parkoviště u č.p. 1502
a 1520, Přelouč“. Rada také rozhodla, že na realizaci veřejné zakázky „Regenerace panelového
sídliště U Školy v Přelouči – 3. etapa“ ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel NOVOSTAV KOMUNIKACE a. s. Hradec
Králové s nabídkovou cenou 6 148 608 Kč bez
DPH. Na této radě se také odsouhlasilo vyřazení konstrukcí skateboardových překážek
z ocelových proﬁlů z majetku města s následnou šrotací.
Dne 18. 12. 2018 se konalo I. Zastupitelstvo města Přelouče v novém složení a projednalo zprávu o činnosti rady města v období
mezi ustavujícím a I. zasedáním zastupitelstva
města, návrhy a stanoviska výborů ﬁnančního,
majetkového a kontrolního, návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu města pro rok 2018,
návrh rozpočtu města Přelouče pro rok 2019,
návrh investičních akcí občany, stanovení rozsahu rozpočtových opatření prováděných radou města, majetkové převody, dodatek č. 1
pachtovní smlouvy se společností Liponova,
pořízení zrušení „Regulačního plánu Přelouč –
Klenovka“, pořízení změny č. 3 Územního plánu Přelouč, OZV č. 1/2018 o místním poplatku
za komunální odpad, Návrhy architektů na
způsob zástavby lokality Na Hodinářce, návrh
na zřízení OV Mělice, volba členů a předsedy, návrh na zřízení OV Klenovka, volba členů

a předsedy, návrh na zřízení OV Lohenice, volba členů a předsedy, návrh na schválení Pravidel pro nakládání s majetkem a ﬁnančními
prostředky osadních výborů a komisí místních
samospráv, návrh na zrušení Pravidel pro zřizování a činnost OV, návrh nových Pravidel,
návrh na stanovení výše odměn neuvolněným
členům zastupitelstva a předsedům komisí
a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, výplata odměn členům komisí a výborů, rezignace člena ﬁnančního výboru, volba nového člena, pověření k oddávání, převod majetku.
Všechna usnesení Rady města a Zastupitelstva města naleznete na našich webových
stránkách.
MG

Děti z MŠ Kladenská
zpívaly koledy
na Městském úřadě
Již se stalo tradicí, že děti z MŠ Kladenská
před Vánocemi přišly zazpívat koledy zaměstnancům Městského úřadu v Přelouči, dále navštívily i Městskou knihovnu a všem nám navodily krásnou vánoční atmosféru.
MG

Město Přelouč získalo titul AKTIVNÍ OBEC
pro Pardubický kraj za rok 2018
Město Přelouč se v letošním roce zapojilo do soutěže kolektivního systému ASEKOL a zvítězilo v krajském kole. Hodnotila
se výtěžnost sebraného elektra a propagace zpětného odběru. Soutěž podporuje sběr
vysloužilých elektrozařízení v červených kontejnerech a motivuje obce k podpoře osvěty
týkající se důležitosti zpětného odběru a recyklace starých elektrospotřebičů. Většina
drobného elektra a baterií bohužel stále končí v komunálním odpadu, místo aby je lidé
vhazovali do specializovaných červených
kontejnerů, nebo je odnášeli na sběrné dvory, odkud putují k recyklaci. U přihlášených
obcí byl zaznamenán průměrný nárůst sběru vyřazených elektrozařízení v červených
kontejnerech o 9 %. U třiceti obcí, které se
umístily na horních příčkách, byl nárůst dokonce přes 10 %. Sběrem elektra do červe-

ných kontejnerů navíc podpoříme společnou aktivitu kolektivního systému ASEKOL
a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP). Za každý kilogram starého elektra, které lidé vhodí do červených
kontejnerů, obdrží NRZP jednu korunu; dosud bylo díky tomuto projektu předáno přes
3 mil. Kč. Město děkuje občanům za spolupráci a gratuluje k titulu.
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Zprávy z radnice

Svoz plastů
od rodinných domů
v roce 2019
Informujeme občany, že svoz žlutých popelnic od rodinných domů bude i v novém
roce probíhat stejně jako v roce 2018, a to
každý čtvrtý čtvrtek. Termíny svozu žlutých
popelnic v roce 2019 tedy jsou: čtvrtek
3. 1., 31. 1., 28. 2., 28. 3., 25. 4., 23. 5.,
20. 6., 18. 7., 15. 8., 12. 9., 10. 10., 7. 11.
a 5. 12. Děkujeme za spolupráci.

UPOZORNĚNÍ
Od 1. ledna 2019 do 30. června 2019
se hradí místní poplatek za odpad na rok 2019
a místní poplatek za psa na rok 2019!
Místní poplatek za odpad za každou osobu s trvalým
pobytem na území města a místních částí
492,- Kč
Místní poplatek za odpad za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 492,- Kč
q nutná ohlašovací povinnost k evidenci – pokud nebude splněna ohlašovací povinnost
vlastníkem nemovitosti, správce daně může
uložit pokutu do výše 500 000,00 Kč
(§ 247a zákona 280/2009 Sb. – daňový řád)
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Místní poplatek za odpad pro cizince s povoleným trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na dobu
delší než 90 dnů
492,- Kč
q nutná ohlašovací povinnost k evidenci

POZOR – při platbě vždy uvádět u KAŽDÉ osoby
přidělený variabilní symbol – zjištění na Městském
úřadě v Přelouči (oddělení pohledávek a přestupků, pokladna)
Místní poplatek za psa na rok 2019
q doba splatnosti od 1. ledna 2019 do 30. června
2019
q u nově přihlášených psů v roce 2019 – doba splatnosti do 30 dnů od data poplatkové povinnosti

q sazba poplatku:
a) za prvního psa u poplatníka s trvalým
pobytem nebo sídlem
– v rodinném domě v obvodu města
v k. ú. Přelouč
360,- Kč
– v bytovém domě v obvodu města
a v ostatních stavebních objektech
včetně budovy Města Přelouče, Če1 200,- Kč
skoslovenské armády 1665
– v místních částech města
120,- Kč
b) za druhého a dalšího psa u poplatníka
s trvalým pobytem nebo sídlem
– v rodinném domě v obvodu města
v k. ú. Přelouč
540,- Kč
– v bytovém domě v obvodu města
a ostatních stavebních objektech
včetně budovy Města Přelouče, Československé armády 1665
1 500,- Kč
– v místních částech města
360,- Kč
Sazba poplatku ze psů u poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatelem sirotčího důchodu, činí ročně:
a) za prvního psa

120,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa

300,- Kč
1/19
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Vánoční koncerty sboru J. B. Foerster
Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster
Přelouč připravil na předvánoční čas dva koncerty. První se uskutečnil v pátek 14. prosince 2018
v Praze, kam tento sbor již řadu let jezdí pravidelně koncertovat pro Klub rodáků a přátel města
Přelouče. Letos akce výjimečně neproběhla v Ná-

rodním domě na Vinohradech, ale v náhradních
prostorách ZŠ v Korunovační ulici v Bubenči.
Z Přelouče se sborem do Prahy jela sice jen hrstka občanů, rodáci v Praze ale nezklamali a přišli
v hojném počtu. Na úvod koncertu promluvil za
„rodáky“ krátce ing. Jan Závodský, CSc. Sbor Foer-

ster pod vedením Petra Vacka následně předvedl
velmi zdařilý program, který zopakoval i v neděli
16. prosince v Přelouči v Občanské záložně. Přeloučský koncert moderovala Lucie Stříbrná.
Text a foto: Matěj Pešta

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
NOVOROČNÍ KONCERT
Přeloučské dechovky
Vladimíra Kosiny

ONE HUMAN SHOW
SIMONY BABČÁKOVÉ
aneb život, vesmír a vůbec...

9. ledna 2019 od 19 hod.

26. února 2019 v 19 hod.

Kino Přelouč
Vstupné 100 Kč

Kino Přelouč
Předprodej: www.ticketportal.cz
do 15 let nepřístupno
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HASIČSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje kapela ESO Kolín

PŘÍZRAK

12. ledna 2019 od 20 hod.

Divadelní představení
Účinkuje Divadelní soubor Uhlíř –
Uhlířské Janovice

Občanská záložna Přelouč
Vstupné 200 Kč, slosovatelná vstupenka o ceny
Předprodej: KICMP

27. února 2019 v 19 hod.
Vstupné 100 Kč
Rezervace na: KICMP

POUTNÍCI
koncert bluegrassové skupiny

23. ledna 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč
Vstupné 150 Kč

TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE
v pořadu CESTA KOLEM SVĚTA

30. ledna 2019 v 19 hod.

NA OSTRO – NORMAN FOSTER
Originální divadelní komedie
s originální zápletkou
Režie: Robert Bellan
Hrají: Leoš Noha, Jaroslav Sypal, Eva Hráská,
Kateřina Kornová, Petr Vojnar

13. března 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč
Vstupné 220/180 Kč
Rezervace: www.kicmp.cz

Kino Přelouč
Vstupné 280 Kč

LÁĎA KŘÍŽEK
MARTIN ZOUNAR
A MARTINA RANDOVÁ
v talkshow
NÁVŠTĚVA Z ORDINACE

6. února 2019 v 19 hod.

Koncert největších hitů
v akustické verzi v triu

20. března 2019 v 19 hod.
Kino Přelouč
Vstupné 220/180 Kč
Rezervace: www.kicmp.cz

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

PRAGUE CELLO QUARTET

Poděkování
V neděli 2. prosince 2018 silný déšť přinesl velké trable obyvatelům Domu s pečovatelskou službou ve Sluneční ulici. Kvůli závadě na elektrických
rozvodech a promáčenému stropu chvíli hrozila kompletní evakuace oby1/19
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vatel tohoto domu. K té naštěstí nedošlo především díky rychlému zásahu
a velké pomoci přeloučských dobrovolných hasičů ve složení Miloš Chlád,
Lukáš Pitřík, Jiří Barták, David Krejčík a Martin Macháček, kteří zajistili zakrytí střechy, pohlídali elektřinu a do rána drželi pohotovost u tohoto domu.
Vše dobře dopadlo a těmto našim hasičům náleží velké poděkování. MG

DĚTSKÝ KARNEVAL

Ivan Vokáč – Jan Zvěřina – Jan Zeman – Petr Špaček
V pořadu: Halvorsen, Rimskij – Korsakov, Čajkovskij,
Debussy, Dvořák

17. února 2019 v 15 hod.

21. března 2019 v 19 hod.

Občanská záložna Přelouč
Vstupné 40 Kč

Občanská záložna Přelouč
Předprodej: Ticketportal a KICMP
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Kultura
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA –
BOOKSTART
V pondělí 3. prosince 2018 odpoledne
proběhlo poslední letošní setkání rodičů
a dětí od 1,5 roku do 3 let v rámci projektu

ci celostátní akce DEN PRO DĚTSKOU KNIHU. Pro děti byly připraveny zábavné soutěže,
při kterých je provázel Křemílek s Vochomůrkou. U čarodějnice musely nakreslit její
portrét, hodná babička pomohla princezně
navléci korále, čarodějka z Bradavické školy

SOUTĚŽ O TRIČKA
KE KNIHÁM
ZTŘEŠTĚNÝ DŮM NA STROMĚ
Během měsíce listopadu dětští čtenáři
mohli soutěžit o dvě krásná trička ke knihám
ZTŘEŠTĚNÝ DŮM NA STROMĚ. První úkol
byl pro ně přichystán na webové stránce na-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ
NABÍZÍ NOVÉ TITULY
NAUČNÁ LITERATURA
Politika, vojenství
PERNES, Jiří
Hubert Ripka: tragédie demokrata: život bojovníka za Československou republiku.
Brno: B/P, 2018.
Přírodní vědy
BOBEK, Miroslav
Zoopisník Miroslava Bobka.
Praha: Grada, 2018.
WOHLLEBEN, Peter
Moudrost lesa. Brno: Kazda, 2018.
Zahrádkářství, chovatelství
KAHL, Wally
Akvarijní ryby: atlas více než
750 druhů sladkovodních ryb.
Praha: Svojtka & [2018].

čar a kouzel zase naučila čarovat. Nechyběl
úkol pirátský, krmení příšery či vaření dortu
s pejskem a kočičkou. Dospělí se na výpůjčním pultě mohli inspirovat výběrem nejnovější dětské literatury pro vánoční nákupy.
V čítárně se konalo čtení knížky R. Dahla Kouzelný prst a také výtvarná dílna – výroba vánočních přání. I přes nepřízeň počasí navštívilo knihovnu mnoho rodičů s dětmi a akce
se velmi pěkně vydařila.
E.F.

SETKÁNÍ
S JANOU KLIMEČKOVOU

S knížkou do života. Své prostory nám tentokrát propůjčilo rodinné centrum SLUNÍČKO, za což mu patří velký dík. Pro děti jsme
připravily krátké představení pohádky o Budulínkovi a nakonec i písničku, při které nás
na kytaru doprovázel Libor Nalezinek. Po
představení ještě děti čekala mikulášská nadílka. Rodiče byli pozváni do Městské knihovny Přelouč na prodejní výstavu českých
dřevěných hraček a byla jim také připomenuta možnost odnést si fotograﬁe z celoročního působení v projektu na ﬂash disku. Těšíme se na další setkání v novém roce 2019.
E.F.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
V neděli 2. prosince Městská knihovna
Přelouč výjimečně otevřela své dveře v rám1/19
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ší knihovny v záložce dětské oddělení a jednalo se o hledání rozdílů na dvou obrázcích
z knížky. Druhý úkol si mohli vyřešit přímo
v knihovně s pomocí již zmíněné knížky.
Všichni soutěžící za své správné odpovědi
získali drahokamy Lovce pokladů, záložky
vydané k těmto knihám a postoupili do slosování o trička. Vylosována byla dvě děvčata, kterým trička jistě udělala radost.
E.F.

ZOMBIE DÝCHÁNEK

V úterý 4. prosince Městská knihovna
Přelouč přivítala milého hosta – přeloučskou autorku Janu Klimečkovou. V příjemném prostředí čítárny spisovatelka poutavě

V pátek 23. listopadu se knihovna proměnila v strašidelné místo. Již v 17 hodin knihovnu zaplnil rej duchů, mumií, zombie a jiných strašidel. Jejich úkolem bylo vysvobodit
přeloučské zombie z nadvlády Temného stínu. Celý večer strašidýlka bystřila své mozky

vyprávěla o své poslední vydané knize Slib
svatojánské noci, o nelehké práci shánění
podkladů ke knize či o milých setkáních
s mnoha zajímavými lidmi. Děkujeme za příjemně strávený podvečer a těšíme se na novou knihu nazvanou Pod Zelenou bránou,
která by měla vyjít v příštím roce.
E.F.

hádankami, tvořila koláže děsivých tvorů
či dokazovala svou odvahu při noční stezce
záložnou. Ale největší zkouška je čekala až
před půlnocí a na hřbitově. Ale vše dobře
dopadlo, přeloučští zombíci byli vysvobozeni a děti s mírným zpožděním vydáni zpět
svým rodičům.
E.F.

Umění
ANDERLE, Jiří
Zlatý věk. Praha: Radioservis: Galerie Moderna, 2018.

Dějiny
MÜCKE, Petr
Orlíčky dolů!: východní Čechy
v dokumentech z období vzniku
republiky. Zámrsk: Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2018.
Životopisy
BROKLOVÁ, Eva
Antonín Švehla: tvůrce politického systému.
Praha: Academia, 2017.

LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
BŘEZINOVÁ, Ivona
Ňouma z áčka. V Praze: Albatros:
Pasparta, 2018.
CHAKLUN, Oleg
Tanec sněhové vločky = Dance
of a snowﬂake.
[Praha]: Pierot s.r.o., [2018].
Laskavým zimním příběhem
o chlapci, který je ohromen krásou sněhových vloček. Knížka
rozvíjí dětskou zvídavost a ab-

straktní myšlení. Potěší jak malé,
tak větší čtenáře. Poutavý dvojjazyčný příběh zároveň rozšíří
slovní zásobu malých čtenářů
jak v češtině, tak v angličtině.
SANTIAGO, Roberto
Fotbaláci. Záhada usínajících rozhodčích. Brno: Host, 2018. Detektivní příběh pro děti ze sportovního prostředí.
CHAJDA, Radek
Dobrodružství vzduchoplavby.
V Brně: Edika, 2018.
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KRÁSNÁ LITERATURA
TŘEŠTÍKOVÁ, Radka
Veselí. Praha: Motto, 2018.
BARNES, Julian
Hukot času. Praha: Odeon, 2017.
Román významného anglického
prozaika je komorním portrétem
proslulého ruského hudebního
skladatele Dmitrije Šostakoviče.
SCHIRACH, Ferdinand von
Vina. Brno: Host, 2018.

Drobné kamenné památky Přeloučska.
Hraniční kameny u řeky Labe
Řekne-li se hraniční kameny, určitě se každému vybaví ty, které označují hranice mezi
jednotlivými státy. Existovaly a existují hraniční kameny, které vytyčovaly a vytyčují území
krajů, okresů a katastrů. Panovníci si hraničními kameny značili rozsah svých panství. Současní vlastníci pozemků mají kameny, které
určují hranice jejich nemovitého majetku (lesy, pole, louky, sady atd.). Prostě hraničních
kamenů nalezneme v naší krajině ještě velmi
mnoho, ač některé z nich bohužel zmizely, ať
už při zcelování pozemků, nešetrném zemědělském hospodaření, výstavbě sídlišť či linio-

vých staveb (silnice, železnice). Na Přeloučsku,
vydáme-li se na břehy Labe, nalezneme kameny s iniciálami VC.
Jedná se o malé hranaté hraniční kameny
s tajemným nápisem „VC“, popř. „V.C.“ V úseku od přeloučské lávky po řečanský most se
autorům tohoto článku povedlo v říjnu 2018
nalézt celkem 23 kusů. Kromě nápisu mají na
sobě kameny pouze vyrytý rovnostranný kříž.
Kameny jsou převážně žulové, méně často
betonové. Písmo je také nejméně dvojího
druhu – zkratka „VC“ je provedena většinou
v secesní formě, „V.C.“ běžným písmem. Nad
zem vystupují dle stavu dochování – mohou
být skoro celé zasypané hlínou, pěkně viditelné, nahnuté, pokryté mechem či dokonce
vyryté a poškozené zemědělskou technikou.
Nápis směřuje téměř vždy k řece. Kameny
mají také podzemní část, která brání jejich
snadnému odstranění.
Zkratka VC znamená nejspíše „vodní cesta“ nebo „vodní cesty“. Kameny zřejmě vymezují hranici mezi řekou a přilehlými pozemky a sice po regulaci Labe na počátku
20. století. Ta probíhala u Přelouče fyzicky
v letech 1910–1927, přípravné práce (vyměřování) již od roku 1895. Kolem řečiště byly

v době stavebních prací umístěny koleje pro
korečková rypadla, proto je zřejmé, že kameny musely být na svá místa umístěny až po
skončení prací, tedy někdy koncem 20. let
20. století. Rozdílné provedení lze vysvětlit
tím, že je vyrobily různé kamenické firmy
a možná i v rozdílných dobách. Zajímavé je,
že 22 z 23 kusů autoři našli na semínské straně Labe, zatímco na přeloučské jen jeden.
Určitě jich však bude více, hodně jich může
být např. zarostlých v křoví. Za pomoc s přípravou článku děkují autoři pracovníkům
Povodí Labe a dr. Miroslavu Tyčovi.
Budete-li se někdy o víkendu nudit a bude
hezké počasí, vyražte k Labi a zkuste nějaký
labský hraniční kámen najít.
Text+foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta
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Akce pro děti a mládež
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ

PŘELOUČÁCI
Jubilanti listopad
Marie Grufová
Karel Ronge
Ludmila Kohoutková
Jaroslava Hálová
Josef Zitta
Josef Volejník
Danuše Chládková
Marie Kožená
Marta Slavíková
Josef Fejl
Jan Kašpar

Jubilanti prosinec
94 let
91 let
90 let
90 let
88 let
87 let
85 let
80 let
75 let
75 let
75 let

Stříbrná svatba
Eva a Luděk Dvořákovi

Drahomíra Pechová
František Knotek
Eva Hněvsová
Zdeňka Kopcsová
Helena Walterová
Josef Koláčný
Jarmil Dvořák
Eva Kozlíková
Ladislava Tamchynová
Josef Nedělka
Marie Rokytová
Bohumila Koubová
Miroslava Zákršmídová

93 let
91 let
88 let
88 let
86 let
85 let
85 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Klub Klubíčko

Modelářský kroužek

Zájmový klub pro nejmenší návštěvníky Domu dětí a mládeže, děti
od dvou let věku se schází jednou týdně v dopoledních hodinách za
účasti svých nejbližších. Pod vedením lektorky Blanky Leksové děti, společně s doprovodem, zpívají, hrají pohybové hry, malují a učí se pracovat s přírodními materiály. Hlavními cíly tohoto klubu jsou naučit děti
práci v kolektivu a připravit na léta předškolní i školní docházky.

Po mnoho let tradiční a oblíbený rukodělný zájmový kroužek. Mladí modeláři pracují s přírodními materiály, balsou, dřevem a papírem, vyrábí funkční
modely letadel dle náčrtů a schémat.
Scházíme se každé pondělí od 16 hod.
v DDM, do kroužku je možné nastoupit i během celého školního roku. Lektorem je Jakub Šváb.

leden 2019
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Společenská rubrika

Vánoční koncert
Vánoční koncert skupiny Vodfrk se uskutečnil v krásném adventním
čase 8. 12. 2018 v krásném prostředí vinotéky U Kotýnků. Všem zúčastněným děkujeme za vytvoření nádherné atmosféry a předvánoční pohody. Těšíme se na další setkání v nadcházejícím roce 2019.

20. 11.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Naposledy v roce 2018 jsme přivítali nové občánky
v zasedací místnosti Městského úřadu 20. listopadu.
Přejeme mnoho štěstí, úspěchů především pevné zdraví a gratulujeme.

Výtvarný klub
Zájmový kroužek pro děti od čtyř let věku dítěte. Děti malují a vyrábí, za dozoru a pomoci, skvělé lektorky Kristýny Štainerové různé
předměty z papíru i dalších přírodních materiálů. Hlavním posláním
tohoto zájmového útvaru je naučit děti samostatnosti, spolupráci v kolektivu a rozvíjet rukodělnou dovednost.

Připravujeme: Šachový turnaj 2019
Ema Janderová

Dan Lelek

Tradiční šachový turnaj přeloučských škol pod záštitou místostarosty města Přelouč proběhne v měsících únor a březen. Nejprve proběhnou školní turnaje ve dvou kategoriích, nejlepší šachisté postoupí do
ﬁnálového turnaje „O pohár místostarosty města Přelouč“.

Jakub Matička

Hodně pohody
a zdraví všem dětem
i dospělákům
v roce 2019
přejí
pracovníci DDM Přelouč.

Vlčata v planetáriu
V sobotu 8. 12. se oddíl Vlčat vydal na jednodenní výpravu do Hradce Králové. Naším
cílem bylo planetárium, kde na nás čekal 1,5 ho-

Andrea Albrechtová

dinový program určený pro děti. Dohromady se nás sešlo 14, včetně 3 vedoucích. Počasí
nám na výpravě poměrně přálo, při cestě tam
i zpět nepršelo. Výlet jsme si všichni náramně
užili.
Martin Pleskot

Světlušky uklízeli klubovnu
I naše klubovna je místo, kde se hromadí
pavučiny, prach a často i potraviny od jiných
skautských oddílů. A proto se světlundy jednoho odpoledne snažily tento stav napravit.
Vymýtily všechny pavučiny, vyleštily okna, vyhodily prošlé potraviny, srovnaly kuchyňské nádobí a nakonec všude pořádně vytřely. Zvládly si vyrobit i malou výzdobu do své místnosti.
A tak jim patří velké díky za dobře odvedenou
práci!
Hana Chalupová
1/19
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Dvojkařský Žumberk
Dvojka v menším počtu, ale v silném složení vyrazila na zříceninu hradu Žumberk. Místo
pro výpravu je to tradiční. Již více jak 10 let máme na tajném místě na hradě ukrytou lahev
se zprávou do budoucnosti. Jsem rád, že i přes
zimní počasí jsme lahev našli, napsali novou
zprávu a opět ji na tajné místo uložili do dalších let.
Martin Pittner
1/19
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Chráníme své bezpečí –
projekt II. stupně

mýšlel se nad tím, co udělali hrdinové ﬁlmu špatně nebo co by sám udělal, kdyby se octl na jejich
místě. Následné diskuze, úvahy a výtvarné výstupy ukázaly, že tento projekt byl pro všechny děti velmi zajímavý a užitečný, neboť problematika
závislostí se může dotknout úplně každého.

Basketbalové naděje

Na konci listopadu se uskutečnil v návaznosti
na příjezd protidrogového vlaku do Přelouče projekt pro všechny třídy II. stupně. V 6. ročníku se
žáci zabývali především problematikou kouření,
pro ostatní byla hlavním bodem návštěva protidrogového vlaku. V sedmi vagónech se žáci v malých skupinách postupně seznamovali s příběhem
skutečných mladých lidí, kterým droga vzala život
nebo jim velmi ublížila. Děj ﬁlmu nenechal nikoho lhostejným, zvlášť když se octli na místě smrtelné bouračky auta a motorky, když si mohli zkusit
sednout ke stolu policejního vyšetřovatele nebo
za mříže vězeňské cely. Nejodpudivěji zapůsobilo
na žáky vstoupit do příbytku feťáka. Každý se za-

Den otevřených dveří
v I. třídách
Práce v I. třídách už běží jako po drátku, žáci
udělali velké pokroky ve čtení, psaní a počítání.

Ve středu 5. 12. se žáci 2. a 3. tříd zúčastnili
basketbalového turnaje Liga škol, pořádaného
BK Pardubice. Našimi soupeři byly pardubické
školy ZŠ Ohrazenice, ZŠ Štefánikova a ZŠ J. Ressla.
Všechny zápasy naši sportovci vyhráli a domů odjížděli se skvělým pocitem vítězství. K výbornému
výkonu týmu určitě přispěla i přítomnost trenéra

Radima Konvaliny, který vede děti v basketbalovém oddílu BK Přelouč. Naši mladí basketbalisté
se už těší na další turnaje, které se budou konat
v únoru a v březnu.

Vánoční dílnička
pro předškoláky
Koncem listopadu byli pozváni do školy předškoláci, aby se pomalu začali seznamovat s novým
prostředím. Pod vedením paní učitelky a s pomo-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
Exkurze do ﬁrmy Elmet, spol. s r. o.
14. listopadu 2018 navštívili žáci 8. tříd přeloučskou ﬁrmu Elmet, spol. s. r. o. Ta byla založena v roce 1991 a zabývá se čtyřmi obory – elektrovýroba, kovovýroba, ekologické vytápění,
zdravotní a laboratorní technika.
Nejprve se všichni v zasedací místnosti seznámili se vznikem ﬁrmy a jejím postupném vývoji.
Potom byli rozděleni do dvou skupin a navštívili výrobní haly. Zde se mohli podrobně s ﬁrmou seznámit. S kovovýrobou všechny důkladně
seznámil pan Šturma, s elektrovýrobou pan Režný. Všichni zhlédli zajímavé prostředí a moderní
automatické nebo poloautomatické linky. Mohli
se zeptat na vše, co je zajímalo.
Mgr. M. Bulušek

projektu TECHNOhrátky blíže poznali. Měli zde
možnost seznámit se jak s maturitními, tak i s obory zakončenými výučním listem a vyzkoušet si
v praxi své dovednosti. Kromě jízdy na různých
trenažerech si vyzkoušeli výměnu kol aut i bicyklů

Po zajímavém výkladu a nahlédnutí do výroby
proběhla ochutnávka zdejších dobrot. Na závěr
se z nás na chvíli stali cukráři a každý si stočil vlastní trubičku.
Mgr. M. Holická

Návštěva Úřadu práce
v Přelouči
cí rodičů si vyrobili hezký vánoční svícen. Na závěr
si v něm každý zapálil svíčku a společně vykouzlili
pěknou předvánoční atmosféru. Na opravdové
školní starosti zatím myslet nemusí. Zápis je čeká
až v dubnu.
Na jejich snažení se mohli přijít podívat přímo
do třídy jejich rodiče a prarodiče. O den otevřených dveří v I. třídách byl ze strany rodičů velký
zájem. Prvňáčci byli na oplátku pozváni na návštěvu k paní ředitelce a k jejím zástupkyním.

S druháky do PEKLA

Každý ví, že s čerty nejsou žerty, a tak před
exkurzí do Pekla – Čertoviny měli žáci 2. tříd smíšené pocity. Mají se vůbec těšit na výlet do pekla?
Nakonec si to náramně užili a zdá se, že se s čerty
skamarádili a přesvědčili je, že vlastně vůbec nezlobili.

Ohlédnutí za dalšími
předvánočními akcemi

V úterý 13. 11. 2018 navštívili žáci 9. ročníků
Úřad práce v Přelouči. Jednalo se o jeho pobočku Informační a poradenské středisko pro volbu
a změnu povolání – IPS. Zde jim slečna Mgr. Lucie Haltufová poskytla informace a rady ohledně
výběru středních škol a volby budoucího povolání. Mnohým z nich tato akce napověděla, kterým
směrem se ubírat po ukončení povinné školní
docházky.
Mgr. M. Bulušek

Florbal starší žáci
V okrskovém kole starších žáků, které se konalo v přeloučské městské hale, obsadili naši chlapci po dvou výhrách a dvou remízách druhé místo
a vybojovali postup do kola okresního, jež bude
odehráno ve středu 5. prosince v Pardubicích.

q Svět pohádek – projekt pro 2. ročník
q „Semiramis“ – preventivní programy v 7.
a 8. ročníku
q Exkurze 8. ročníku do Hotelové školy Bohemia v Chrudimi
q „Zdravohrátky“ – program k volbě povolání
pro vybrané žáky 9. ročníku
q Školní kola olympiád a soutěží
q Vánoční besídky a ﬁlmová představení

vybrat a zakoupit ozdoby jako dárek blízkým nebo jen tak pro radost. Po zbytek dne následoval
nelehký úkol dovézt je v pořádku domů. Ale většina z nás se ho zmocnila se ctí. Na zpáteční cestě
jsme též navštívili výrobnu hořických trubiček.
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nebo nasazování řetězů. Domů si odnesli i vlastní
výrobek – stojánek na tužky. Na závěr si zahráli
vědomostní soutěžní hru Hej Ty, víš to?, ve které
si vyzkoušeli to, co si z celého dne zapamatovali.
Mgr. M. Bulušek

… ze školní družinky
Ve středu 14. 11. 2018 jsem si pro děti z celé
školní družiny připravila sportovní odpoledne. Ve
14:00 h. se sešli všichni žáci v ,,Pekle“– tak se přezdívá IV. oddělení školní družiny. Pro děti byly nachystané 4 disciplíny: hod papírovými kuličkami
do krabice, slalom s ping – pongovým míčkem
na lžičce, skok daleký z místa a skok přes švihadlo.
Každé dítě mělo svou soutěžní kartu, na kterou jsem zapisovala výsledky v jednotlivých disciplínách. V hodu koulemi mohly děti získat maximálně 5 bodů, ve slalomu 3 body, ve skoku
dalekém 3 body a při skákání přes švihadlo 5 bodů. Podtrženo a sečteno – nejvíce bylo možno
dosáhnout 16 bodů. Maximálního počtu bodů
dosáhla pouze žákyně L. Školníková ze 4. B. Avšak
každé dítě si nějaký ten bod vysoutěžilo a nestalo se, že by někdo skončil s nulou.
Sportovní odpoledne se velice vydařilo. Děti
se snažily ze všech sil o vítězství a zároveň přály
i svým spolužákům a kamarádům dosažení těch
nejlepších výsledků.
Š. Trojnová, vych. ŠD

100 let republiky
aneb pohled do minulosti
(Dějepině – literární soutěž)
Žáci 6. a 7. ročníků při příležitosti stého výročí
založení samostatného Československa napsali
několik dopisů panu prezidentu Masarykovi, aby
ho seznámili s tím, co se u nás za sto let změnilo
a čím vším si naše republika prošla od roku 1918.
Ve svých dopisech zmiňovali osudové historické osmičky (1938, 1948, 1968, 1989). Psali o pokroku ve vědě a technice, o rozvoji lékařství, vzdělání, našich úspěších ve sportu, ale i o změnách
životního stylu atp.
Některé dopisy končily slovy: „Jsem hrdý, že
jsem Čech. Jsem rád, že žiju v České republice.
Děkujeme Vám, pane prezidente, že jste se zasloužil o vznik samostatného Československa.“
Mgr. L. Podlasová

Zdraví, štěstí a pohodu
do nového roku!

Jak jsme se učili stáčet
hořické trubičky
Výsledky:
MN Přelouč –
–
–
–

Smetanova Přelouč 2:2
Choltice
4:0
Gymnázium Přelouč 1:1
Řečany
6:0
Mgr. M. Bulušek

TECHNOhrátky v Holicích
Ve středu 7. listopadu navštívilo 20 chlapců
osmých tříd SŠ automobilní Holice, aby ji v rámci
1/19
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Dne 26. 11. vyrazila výprava 45 žáků 5. tříd na
exkurzi. Naše cesta nás nejprve zavedla do Dvora
Králové. Ve výrobním družstvu Vánoční ozdoby
jsme si prohlédli postup při výrobě ozdob. Kterak se foukají, stříbří, barví a balí, aby nám o Vánocích posléze mohly udělat radost. Všichni jsme
uposlechli pokynu paní průvodkyně a na ozdobeném vánočním stromečku hledali mezi ostatními ozdobami skrytou okurku. Prý by se nás pak
mělo držet štěstí. Tak co kdyby to náhodou byla
pravda. V podnikové prodejně nastala možnost
1/19
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
ADVENTNÍ KONCERT
Každoročně se začátkem adventu představují žáci většiny oborů školy
na Adventním koncertu v Záložně. Už se stalo pravidlem, že kvůli kapacitě
sálu se konají dva koncerty v těsném sledu za sebou, což klade na účinkující
i na technické zajištění koncertu poměrně velké nároky. Neštěstí vše klaplo
podle představ. Na pódiu se představili žáci hudebního a tanečního oddělení, programem prováděla Lenka Křemenáková, žákyně literárně-dramatického oddělení, a ozvučení zajišťoval Dan Kuba, žák oboru elektronické zpracování hudby. Všem účinkujícím, a zejména Lence a Danovi, patří velký dík.
Petra Lojínová

VÁNOČNÍ KONCERTY SBORŮ
Adventní koncert, Vánoční koncert sborů, Chrámový koncert ve Svinčanech, řada vystoupení pro děti z mateřských školek, vystoupení v Domově
u fontány… Zatímco je období adventu nazýváno jako čas klidu a radosti,
pro děti z pěveckých sborů a jejich dirigentky, Veroniku Pokornou a Annu
Grecmanovou, to je naopak nejnáročnější část roku. Ti nejmenší, Ohniváčci, během necelého měsíce absolvovali dvanáct koncertů, jejich starší kamarádi ze sborů Rošťák a Plamen jen o trochu méně. A nejsou to jen koncerty,

je to i spousta akustických zkoušek, které koncertům předcházejí, zkrátka
hodiny a hodiny soustředění. A to skutečně zaslouží velkou pochvalu. Děkujeme všem žákům za velkou práci, kterou během prosincových akcí odvedli, a jejich rodičům za spolupráci a velkou trpělivost.
Petra Lojínová

ZPĚVÁCI NA HRÁDKU U NECHANIC
Blíží se Vánoce a s nimi i spousta koncertů. Abychom se naladili na jejich
správnou atmosféru a uvědomili si, co všechno pro nás Vánoce znamenají
a znamenaly vlastně i pro lidi v minulosti, rozhodli jsme se navštívit vánočně vyzdobený zámek Hrádek u Nechanic. Duch Vánoc i tradice, které patří
k tomuto času a našemu kraji, nás opravdu přenesl do úplně jiného světa.
Nedalo nám to a zazpívali jsme si i společnou vánoční píseň v dvojhlasu,
kterou jsme nacvičili v rámci našeho pěveckého semináře.
Moc děkujeme za ﬁnanční podporu SRPŠ a spolupráci rodičů. Přejeme
krásné Vánoce a těšíme se na viděnou na všech našich koncertech.
Jana Bednářová

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Nabídka studijních oborů
pro školní rok 2019/2020
OSMILETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ
POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
79-41-K/81 Gymnázium – PRIMA
(pro žáky 5. tříd ZŠ)
79-41-K/81 Gymnázium – KVINTA
(pro žáky 9. tříd ZŠ)

TŘÍLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ
POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S VÝUČNÍM LISTEM:
34-52-H/01 Tiskař na polygraﬁckých strojích
34-53-H/01 Reprodukční graﬁk
33-56-H/01 Truhlář
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových
vozidel – automechanik
23-51-H/01 Strojní mechanik – zámečník

Dny otevřených dveří
a informační odpoledne
GYMNÁZIUM 17. 1. 2019 15.00–18.00
SOŠ
9. 1. 2019 13.00–18.00

„Sluneční záření je jedním z našich nejdůležitějších energetických zdrojů a je životně důležité
pro většinu žijících organismů (z katalogu k výstavě Světlo a život – Národní muzeum Praha).
Světlo je inspirací pro umělce, světlo je v obrazech, modeluje objem sochy, umí rozehrát štukovou výzdobu fasád starých domů, světlo je svatozář u barokních soch, zlatá stuha na vánočním
stole, svíčka zapálená o dušičkovém vzpomínání
a Ježíšek, který se narodí o Vánocích.
Světlo má mnoho podob a významů. Právě téma světla a slunce jako takového provází žáky vý-
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tvarného oboru v tomto školním roce. Od září se
věnujeme tématice světla jak v rovině výtvarné,
tak vzdělávací.
Prvním nahlédnutím do širších souvislostí
světla na naší planetě byla výprava do Národního
muzea na výstavu Světlo a život. Druhou možností, jak se dozvědět něco o slunci a světle byla
přednáška v atelieru výtvarného oboru od Ing. Petra Panchártka. Přednášející je nejen vystudovaným
odborníkem, ale také vášnivým cestovatelem. Jednou z výprav byla cesta za polárními zářemi. Výprava za světelným úkazem, který nemá konkurenci.
Světlo a život pro nás a naše výtvarníky není
pouhým názvem výstavy, ale slovním spojením,
které nese mnoho významů a příslib vydařené pololetní výstavy, kterou pro rodiče našich žáků a pro
ostatní příznivce výtvarného oboru chystáme
v první půlce února v učebnách a na schodišti ZUŠ

(žáci docházející do hlavní budovy v Přelouči) +
+ výstava na odloučeném pracovišti ve Chvaleticích (žáci docházející na výuku do Chvaletic).
Hodně světla ve dnech zimních přejí žáci a vyučující výtvarného oboru.
Jan Vojtíšek

Dne 29. 11. 2018 jsme pro studenty nižšího
gymnázia uspořádali populární americkou soutěž v hláskování, Spelling Bee. Předsedkyně po-

konference. Letošní příspěvek byl na téma krev,
kdy se věnovala především krevními skupinami
a problematikou transfúze krve a plazmy. Projekt
měl dobré ohlasy, mnoho dětí mělo hodně otázek
týkajících se tohoto projektu.

ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ
POSKYTUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU:
34-53-L/01 Reprodukční graﬁk pro média

Pro uchazeče oborů SOŠ nabízíme možnost
ubytování v domově mládeže.

Světlo a život

SPELLING BEE –
soutěž v hláskování

Seznámení žáků 9. tříd ZŠ
s oborem Automechanik
roty, Cassie Bartlett, ocenila snahu všech devatenácti soutěžících, kteří si před soutěží museli
procvičovat hláskování více než 200 slov. Zvítězit ale může jen jeden. Naší královnou v hláskování se stala Johana Vysloužilová ze sekundy, na
druhém místě se umístila Ema Ryšavá taktéž ze
sekundy a třetí místo obsadila Eliška Stárková z tercie. Všechny oceněné slečny čeká chutná odměna – „pizza party with Cassie“, kterou pro ně Cassie
uspořádá ve škole.

Dne 14. listopadu a 28. listopadu 2018 proběhlo na naší škole seznámení žáků 9. tříd základních škol s oborem Automechanik. Tohoto
setkání se zúčastnili žáci ze ZŠ Smetanova Přelouč, ZŠ Masarykovo náměstí Přelouč, ZŠ Svítkov, ZŠ Řečany nad Labem, ZŠ Lázně Bohdaneč
a ZŠ Choltice.

Juniorská vědecká konference
Ve dnech 23.–24. 11. 2018 se Tereza Velčovská
ze třídy KVARTA zúčastnila 8. Juniorské vědecké

První adventní neděle v sokolovně
Mikulášskou besídku zahájili tradičně nejmladší kluci a holčičky se svými maminkami.
Tentokrát zdolávali překážkovou dráhu jako duchové a strašidýlka. Následovala cvičení žactva
a předškoláků
s míčky. Tři vystoupení připravily gymnastky,
které se předvedly na přeskoku, koberci, lavičkách a kladi-

leden 2019

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství

nách. Tento oddíl má 40 členů a představil se
v nových dresech. Tři nejstarší gymnastky potěšily diváky krásným vystoupením na koberci a na
kladině, na kterou si trouﬂy také ty cvičenky, které už mají zkušenosti ze závodů. Jako host vystoupil oddíl basketbalu. Velký potlesk sklidily
ženy, které v rychlém tempu předvedly cvičení
stepaerobiku na hudbu od Abby. Krásnou a vtipnou tečkou celého programu bylo vystoupení
oddílu trampolínek. Ženy v retro-stylu byly vystřídány moderními dívkami. O tento nový oddíl je zatím velký zájem, a protože je omezen poč-

tem trampolínek, chodí mládež i dospělí cvičit
na dvě party. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě této úspěšné akce a přejeme všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2019.
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Napsali nám

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
tkání vznikají nová přátelství, a to je to nejkrásnější, co se může stát. Každý přeci známe tu úlevu,
když se v těžkých chvílích můžeme vypovídat někomu, komu věříme.

V Domově u fontány
se druhou adventní neděli
uskutečnil vánoční jarmark
Čas utekl jako voda a my jsme v našem Domově mohli opět přivítat druhou adventní neděli v tradičním pojetí. Nejen pro naše klienty, ale
i veřejnost, se pomyslně otevřely brány Domova,
abychom si společně užili oblíbenou akci, kterou
je Vánoční neděle s jarmarkem. Návštěvníci mohli
obdivovat a zakoupit krásné a originální ručně
dělané výrobky nebo si jen užít předvánoční pohody u voňavého čaje či svařáku.

Celá akce se nesla v příjemné atmosféře, které
byl daleko předvánoční shon, tak často spojovaný s tímto krásným ročním obdobím. Jarmark
i vystoupení pomohli navodit tu pravou vánoční
atmosféru, kterou si jistě i díky dalším adventním
akcím udržíme až do Štědrého dne.

Milí přátelé a příznivci našeho Domova,
s příchodem nového roku se většina z nás neubrání bilancování nad tím, co jsme v uplynulých
dvanácti měsících prožili. Pro mě samotnou to
byl především rok plný vděčnosti. Nejen, že se mi
podařilo uzdravit z vážné nemoci, ale také jsem
měla příležitost setkat se a poznat mnoho úžasných lidí, kteří se rozhodli udělat něco krásného
pro klienty našeho Domova. Mám velkou radost
z toho, když sleduji, jak zcela cizí lidé věnují čas,
milé slovo a v závěru roku také vánoční dárky našim obyvatelům, aby je potěšili a vnesli do jejich
života radost. Není výjimkou, že z takovýchto se-

Nedovolím si nyní jmenovat Vás všechny, úžasné lidi, kteří toho pro náš Domov a klienty tolik
děláte. Je Vás opravdu mnoho a já se bojím, že
bych na někoho mohla zapomenout, a to by mě
opravdu mrzelo. Věřím, že má slova se dostanou
k Vám všem, o kterých se tu zmiňuji a na které
nyní myslím.
Nový rok si toho pro nás jistě mnoho nachystá. Přeji Vám, aby v něm bylo krásných chvil co
nejvíce a pokud se objeví náročné chvíle, abyste
je dokázali překonat a nabrat z nich sílu do dalších bojů, které bude nutné ještě svést. Děkuji
Vám ještě jednou za vše krásné, co pro nás a naše
obyvatele děláte a těším se na další společná setkávání i v roce 2019.
PhDr. Danuše Fomiczewová, MBA
ředitelka Domova u fontány

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST PŘELOUČ
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

S čím hlubší prosbou to začíná,
s tím větší vděčností to končí
Milí spoluobčané, sestry a bratři, vstupujeme
do Nového roku 2019. Nadpis jsem si upravil, ale
slyšel jsem to na setkání od kněží, když se mluvilo
o svatbě v kostele takhle: „S čím větší parádou
to začíná, s tím větší ostudou to končí“. Nemusí to takhle dopadnout v novém roce, ani naše
sňatky, nebo vztahy našeho života. Je to naše zodpovědnost, ale i prosba u Boha, který nám pomáhá. Jedna žena, katolička mi řekla, že příliš mluvím o ďáblovi! Když čteme Nový Zákon, tak tam
nacházíme Ježíše bojujícího proti zlému duchu.
Svatý Petr ve svém listu píše: „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako »lev
řvoucí« a hledá, koho by pohltil“. 1 Petrův 5,8.
Připomenout, že zlo a nešťestí, mnohdy jako následky našich hříchů a pochybení je hloupé a zbytečné, si nemyslím. Kolik sňatků se rozvedlo pro
nepřipravenost, a ještě více pro neochotu k odpuštění, smíření, zasahování, stranění, a trpíme
tím všichni. Na slovensku máme přísloví „Radšej
hamovať, ako banovať“, nebo česky: „Opatrnosti není nikdy nazbyt“. Sám jsem si uvědomil, jestli
se nemodlím za člověka, který je mi nepříjemný,
je zle, začíná přicházet spousta špatných myšlenek
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Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

LEDEN
V JAKUB KLUBU
Vánoční odpočinek je za námi. Píšeme nový
rok 2019, proto mi dovolte popřát, aby byl pro
Vás tento rok plný zdraví, štěstí a přinesl Vám
mnoho úspěchů a radostných událostí.

Děkujeme Vám
za Vaši podporu

Hlavním bodem programu bylo i letos vystoupení pěveckého sboru Klíček a klíčenky Chrudim.
Nejprve všechny přítomné přivítala ředitelka Domova paní Danuše Fomiczewová, která symbolicky zapálila druhou svíčku na adventním věnci
reprezentující mír či lásku. Poté již vystoupily děti, které přítomným divákům zazpívaly tradiční
i méně známé vánoční koledy.

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ

do srdce, mysle a nejraději bych jej poslal někam.
„Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání,
všichni podobně zahynete“. Lukáš 13,3. Nám se
nemusí za naše zlo hned stát něco zlého, ale následky si poneseme. Ani se nemusíme bát Boha,
když se něco stane. On člověka miluje, /ne hřích/
dává kajícímu novu šanci, i nás o to žádá: dávat
druhým novou šanci, dávat jim naději. Toto vám
přeji do nového roku, nejen to zdraví.
Áronské požehnání
»Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou
svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě
svou tvář a obdaří tě pokojem.«
Tak vloží mé jméno na Izraelce
a já jim požehnám.“
Numeri 6,24–27.
Čtení ze starého zákona na Nový rok

Klanění tří králů –
Slavnost zjevení Páně
Naše vánoční doba trvá do 13. ledna, kdy slavíme Křest Páně. 1. ledna se církev modlí za mír
a slaví Slavnost Bohordičky Panny Marie. Světový den míru se připomíná 21. září, ale mír není

na mnoha místech. Slavnost Zjevení Páně – Tří
králů pak slavíme 6. ledna. A naši východní sousedé slaví své pravoslavné vánoce 7. ledna spolu
s řeckokatolíky. V roku 1918 se v Rusku vánoce zakázali, proto je slavili /s dáváním dárků/ až 31. 12.
s Dědem Mrázem, jolkou a Sněhurkou, a pak vítali Nový rok. Unás se žehná tříkrálová voda, kadidlo, sůl i zlaté předměty, a posvěcují se domy.
Kněz, nebo koledníci označí nápisem K+M+B –
Kriste, požehnej tento dům. Dnes už známe více kontinentů, díky Kryštofu Kolumbovi…, nejenom Evropu, Asii a Afriku, ale králové zůstali tři.
Letošní rok zaměřil papež František pohled církve
kromě jiného i na Misie, na země nedotčené evangeliem. Dnes se musíme zajímat též o lidi v naší
zemi, stejně nedotčené radostnou zvěstí. Spíše
jsme dotčeni, znechuceni, překvapeni, pohoršeni
špatnostmi lidí, neštěstí, skandály i kněží, osob
v politice či v okolí. Bohudíky je stále dost toho
pěkného na tomto světě. Svatomikulášská nadílka se v kostele konala již 2. prosince a vyslechli
jsme krásný adventní koncert v podání sboru Cantoribus, Služebníci, na Štěpána Ad Libitum. A byli vánoce o půlnoční s Rybovou mší, děkuji všem
sloužícím a pečujícím o druhé o svátcích i v kostelích i doma a všude. Přeji požehnaný leden 2019
všem.
Váš P. Pilka Lubomír.

Všichni opět naskakujeme do pracovního procesu, děti opět do toho školního. Pro někoho tento rok bude rokem zlomovým. Rozhodují se o své
budoucnosti, takže nebude jednoduché se rozhodnout, jak bude vypadat jejich další vzdělání.
Pokud si to děti samy žádají, tak i v této oblasti
jsme dětem nápomocni.
Dnešnímu světu vládne internet, sociální sítě,
mobilní telefony… Děti jej často využívají proto,
že chtějí být jako ostatní. Netuší, jaké nebezpečí
jim třeba komunikace na Facebooku s cizími lidmi přináší a jak jim může ublížit. Proto se opět tomuto tématu v lednu věnujeme. Zároveň budeme
děti učit správnému zacházení s PC. Přestože bývají počítače běžnou součástí našich domácností, tak děti netuší, jak jej správně používat. Dalším
problémem je pak neopatrné zacházení se svými
osobními údaji. Zajímavými aktivitami se budeme snažit eliminovat možná rizika.

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2019
Termín konání sbírky
Začínáme v pátek 4. ledna 2019 v Přelouči
a končíme v pondělí 7. ledna ve Zdechovicích.
Děkujeme vedení ZŠ, které podpořili účast dětí na Tříkrálové sbírce a rodičům těchto žáků za
souhlas. Z gymnázia máme taky téměř 20 studentů, kteří nám pomůžou jako vedoucí skupinek. Děkujeme! Celkem je pro letošní sbírku připravených 115 skupinek koledníků, které navštíví
domácnosti v 50 obcích! Děkujeme všem za jejich přijetí.
Podrobný rozpis koledování v jednotlivých
obcích je na našem webu. Více o sbírce najdete
na www.trikralovasbirka.cz.

POZVÁNÍ NA TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
ŽÁKŮ ZUŠ PŘELOUČ
Srdečně zveme na tradiční Tříkrálový koncert
žáků ZUŠ Přelouč, který bude slavnostním zakončením sbírky i vánoční doby. Koná se v neděli
13. ledna 2019 od 17. hod. v kostele sv. Jakuba
v Přelouči. Děkujeme vedení ZUŠ Přelouč, pedagogům a žákům za milou spolupráci při organizování této akce.

Tradice tříkrálového koledování
Většina lidí má svátek Tří Králů spojený s odstrojováním stromečků, které doposud zdobily
naše domácnosti. V současné době je tento svátek spjatý s koledováním Tří králů a každoročně

V klubu se věnujeme běžným činnostem jako pomoc s domácími úkoly a školní přípravou,
společenským hrám, u kterých se děti učí pravidlům, fotbálku, … Děti rády tvoří z korálků, malují a hrají si s dárky, které našly pod stromečkem.
Oblíbené je také zpívání, a že tu máme šikovné
zpěváčky ☺.
Mgr. Mirka Škávová,
vedoucí Jakub klubu

moc přetvářet kulturu a proměňovat lidská srdce. Ať se vám to v novém roce daří!
Za celý pracovní tým přeje
Rita Levinská,
vedoucí služby
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Dne 14. prosince 2018 se uskutečnilo
velice milé setkáním s uživatelskými rodinami.

Podpora rodiny,
sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Děkujeme za vše dobré, čeho se nám dostalo
v minulém roce od našich uživatelů, dárců, dobrovolníků, přátel. A byl toho opravdu hodně – dary do šatníku, potravinová sbírka v Tescu pro naši Charitu, Národní potravinová sbírka, Tříkrálová
sbírka a další... Dobré slovo, ocenění naší práce
i podpora v modlitbě nás těší i zavazuje.
Dnešní člověk je přesycen množstvím slov
a obrazů. Ani slova víry už ho nezajímají. Jediné,
co ho může oslovit, jsou skutky. Víra, která se neprojevuje skutky, se nemůže šířit dál. A pokud se
nešíří, umírá. Ale skutky vycházející z víry mají
se na něj mnoho lidí těší. Poprvé v roce 2000 uspořádali tuto dobročinnou sbírku v olomoucké arcidiecézi. Základ je ve staré lidové tradici, která má
svůj původ až ve středověku, kdy se ve městech
a na vsích hrávaly hry s biblickou tematikou. Vyprávělo se v nich také o mudrcích z dalekého východu a o tom, jak se přišli poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma.
V západní liturgické tradici je svátek Tří králů
ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej
na západě i východě slaví 6. ledna. K tomuto dni
se také váže tradiční koledování. Tříkrálovou píseň předávali nejprve kantoři, duchovní a žáci.
Koledníci kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali je kadidlem, psali na dveře iniciály K + M +
B +, rozdávali svaté obrázky a zpívali tříkrálové
poselství ve formě známé koledy: My tři králové
jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.
Zkratka K + M + B + (nebo latinský ekvivalent C + M + B +) se běžně vykládá jako iniciály
tří králů, ale pravděpodobnější je, že jména králové získali až podle ní (a na základě významů
zmíněných výše). Ve skutečnosti se však jedná
o zkratku požehnání Christus mansionem benedicat = Kristus ať požehná tomuto domu, a to na
celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet.
Tři křížky symbolizují Otce, Syna i Ducha svatého, nejsou to tedy plusová znaménka, spojující
iniciály.
Na Přeloučsku se letos jedná již o osmnáctiletou tradici. Do koledování se zapojuje mnoho
dětí i dospělých z Přelouče a přilehlých obcí. Koledování přináší samotným účastníkům radost

z dobrého pocitu pomoci druhým a také radost
z rozzářených očí zejména starých lidí, které navštíví. Mince v kasičce jsou pak bonusem, díky němuž je možné poskytnout pomoc potřebným.
Králové šíří poselství radosti a požehnání všem.

Využití výtěžku v roce 2018 u nás
Výtěžek v roce 2018 byl rekordní ve výši
274 865 Kč! 65 % se nám vrátilo a tuto částku
jsme použili na podporu projektu pomoci dětem
v Indii přes Diecézní charitu Hradec Králové a k doﬁnancování našich služeb. Do Jakub klubu jsme
nakoupili nové vybavení – sportovní (fotbalové,
basketbalové, volejbalové balony, pinponkové
pálky), dále pak na tvoření – korálky, materiál na
výrobu mýdel a stavebnice. Z výtěžku byly hrazeny náklady na dva výlety pro děti z klubu, kterých se účastnili i pěstounské rodiny a rodiny
v službě SAS. Část výtěžku byla využita na projekt rekonstrukce prostor a rozšíření kapacity
klubu. Služba Podpora rodiny využila sbírkové
peníze na dofinancování spoluúčasti na nákup
služebního auta pro terénní pracovnice. Dotaci
poskytl Pardubický kraj ve výši 70 %. Dále z výtěžku zaplatila pronájem prostor pro šatník a sklad
trvanlivých potravin, na nákup potravin pro rodiny v nouzi. Pracovnice poskytují služby rodinám v nepříznivé životní situaci, kdy je ohrožen
zdravý vývoj dětí a rodina si nedokáže pomoci
sama. Půjčovna kompenzačních pomůcek rozšířila svou nabídku o 2 invalidní vozíky.
Mgr. Mirka Škávová,
koordinátorka
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Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 30. 11. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 215 010 uchazečů o zaměstnání. To je
o 612 méně než v říjnu a o 50 459 osob méně
než před rokem. Zároveň jde o nejnižší počet
lidí bez práce od června 1997, kdy jich bylo
202 562. Z celkového počtu nezaměstnaných
bylo v uplynulém měsíci 193 119 dosažitelných
uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob zůstal
na 2,8 % (říjen 2018 – 2,8 %, listopad 2017 –
3,5 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v listopadu nabízeli prostřednictvím
ÚP ČR 323 542, z toho 15 501 pak v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo
DPČ. Celkem 231 306 volných míst bylo vhodných pro cizince. V mezinárodním srovnání
měla ČR podle posledních dostupných dat
EUROSTATU (za říjen 2018) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Statistika nezaměstnanosti –
Pardubický kraj 11/2018
K 30. 11. 2018 evidoval Úřad práce ČR
(ÚP ČR), Krajská pobočka v Pardubicích celkem 6740 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 242 osob vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku je nižší o 2126 osob. Z tohoto
počtu bylo 6090 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 2022 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 1780

uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Ke konci měsíce listopadu bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Pardubicích
3594 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53,3 %. V evidenci bylo 1349 osob
se zdravotním postižením, což představovalo 20,0 % z celkového počtu nezaměstnaných.
Podíl nezaměstnaných na obyvatelích v okresech Pardubického kraje: okres Pardubice
1,9 %, okres Chrudim 1,9 %, okres Ústí nad
Orlicí 1,5 %, okres Svitavy 2,1 %.

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 11/2018
K 30. 11. 2018 činil počet nezaměstnaných
v okrese Pardubice 2344 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno 26101
volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo pak připadalo 0,1 uchazeče. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 1,9 %.
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu
v obcích s rozšířenou působností Pardubického kraje:
Přelouč 2,3 %, Pardubice 1,8 %, Holice 1,6 %

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je
získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce
název
Přelouč
Chvaletice
Choltice
Břehy
Řečany n/L

Uchazeči (UoZ) Podíl nezam.
o zaměstnání na obyvatelstvu
celkem
v%
155
58
13
19
11

2,3
2,5
1,9
2,6
1,3

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc listopad 2018 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Holotín 10 %, Morašice 8,5 %, Brloh 4,7 %, Vápno 4,5 %, Sovolusky 4,4 %, Urbanice 4,3 %, Tetov 4,2 %, Litošice 4,2 %.

Kontakty:
ředitelka

950 144 407
martina.malinska@pa.mpsv.cz
zprostředkování zaměstnání –
vedoucí oddělení
950 144 401
NSD – hmotná nouze 950 144 520/503
SSP
950 144 501/502/504
příspěvek na péči 950 144 521/505/723
dávky OZP /průkazky/
950 144 506
Další informace najdete na:
www.portal.mpsv.cz
JUDr. Eva Mikšová
ředitelka odboru zaměstnanosti
Krajské pobočky v Pardubicích
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MĚSTSKÁ POLICIE
informuje

POLICIE – vývoj na území
dnešní ČR a Rakouska
V. Některé poznatky
o bezpečnostních sborech
v evropských státech
Potřeba zajištění bezpečnosti osob a majetku je aktuálním problémem všech států. Proto
je i struktura policejních sborů víceméně podobná. I vznik naší obecní policie je určitou aplikací stávajících policejních sborů v Evropě. Po
roce 1989 vyvstala otázka řešení bezpečnostní
situace a to nejen stávajícími osvědčenými způsoby, ale možností aplikace zkušeností z jiných
demokratických zemí. V této kapitole bych
chtěl nastínit problém bezpečnostních sborů
v některých zemích Evropy.

Slovensko

Tajemník Městského úřadu Přelouč
vyhlašuje výběrové řízení č. 6/2018
na obsazení pracovního místa:

Úředník/ice –
oddělení pohledávek
a přestupků

Vedle policejního sboru Slovenské republiky působí na jejím území i obecní policie.
Obecní policie zde má obdobná oprávnění
jako obecní policie v ČR, což vyplývá ze společného výchozího zákona o obecní policii
z roku 1991. Přesto zde najdeme určité odchylky, které vznikly po osamostatnění Slovenska.
Zvláštností je např. podmínka složení slibu
pracovníkem obecní policie, který stejně jako
u nás je pracovníkem dané obce.

Belgie

Přihlášky do 18. 1. 2019,
telefon 466 094 105 nebo 121

I v Belgii je partnerem pro
policejní orgány obecní policie.
Obce nad 10 000 obyvatel mají
tzv. městskou polici (stedilijke politie/police urbaine), obce s obyvatelstvem do 5 000 tzv. vesnickou policii (lendelijke politie/police rurale).
Uchazeč, který absolvuje policejní školu, je
zařazen jako policejní úředník na zkoušku, poté následuje „povýšení“ na tzv. politieagenta.
Každý policista má umožněn postup až na důstojnický post. Což sebou samozřejmě přináší
i navýšení platu.
Bohužel zrovna tato možnost povýšení nebyla aplikována do našeho modelu obecní policie. Pracovník „naší“ obecní policie je placen
obdobně jako úředník obce a plat se mu navyšuje počtem odpracované doby. Možnost
služebního postupu není vlastně žádná.

policii. Ve francouzsky mluvících kantonech
na četnictvo a policii. Celonárodní policie ve
Švýcarsku neexistuje.
Co se týče komunálních sborů, ty jsou označovány jako obecní, městská či místní policie.
V některých kantonech obecní polici nemají.
Liší se i úkoly těchto sborů. Zvláštností je možnost uzavírání smluv mezi jednotlivými sbory.

Španělsko
V tomto státě působí mimo
policie také tzv. Civilní garda
(Guardia Civil), ta má vojenský
charakter, dalo by se říci, že jde o obdobu četnictva. Další složkou na území Španělska je
Občanská bezpečnost, ta je srovnatelná s naší
hlídkovou službou PČR. Policie obecní je podřízena civilnímu guvernérovi a je organizovaná
jako ozbrojená instituce civilní povahy. Úkoly
obecní policie jsou zakotveny v zákoně jako
její povinnost a ne jako oprávnění, jak je tomu
třeba v ČR. Mezi její povinnosti patří mimo jiné
ochraňovat místní úřady, řídit dopravu, vykonávat funkci správní policie na úseku vyhlášek
apod., spolupracovat s ostatními sbory a řešit dopravní přestupky. To vše na území obce.
Na závěr článku malá hádanka. Jak se jmenoval kemp ležící nedaleko přímořského městečka na pobřeží Costa Brava, odkud tato policejní nášivka pochází? Věřím, že pro většinu
Přeloučáků to bude snadná odpověď.
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Trh práce
na Přeloučsku

Napsali nám
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Přeloučský ROŠT

Napsali nám

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 záležitosti, které se musí řešit okamžitě

Za městskou policii

Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč

Pravidla silničního provozu 10
Říká vám něco slovo Segway, Hoverboard nebo třeba Solowheel? No dost možná někdo ve
vašem okolí takovou věc vlastní, často právě od Štědrého dne a jen nevíte, že se to tak jmenuje.
Naše zákony obdobné věcičky označují souhrnně jako „osobní přepravník“. Podle zákona se na
osobním přepravníku lze na chodníku, stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných
zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem nebo přechod pro chodce, smí osoba na osobním přepravníku přejíždět
vozovku jen na těchto místech. Kde není chodník či stezka pro chodce a cyklisty, smí se osoba
na osobním přepravníku pohybovat po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky.
Osoby na osobním přepravníku se v takovém případě smí pohybovat jen jednotlivě za sebou.
Pohybuje-li se osoba na osobním přepravníku mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici
nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, má povinnost mít
na sobě prvky z retroreﬂexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích.
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

Švýcarská policie
Švýcarsko má decentralizovanou strukturu a to se odráží
také v policejní službě. Policie
jako taková je záležitostí kantonů. V německy
mluvících kantonech se dělí policejní složky
na obory bezpečnostní, kriminální a dopravní
1/19
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Hoverboard
Segway
Solowheel
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Egyptské a kyperské ﬁgurky z přeloučských muzejních sbírek
V podsbírce archeologie přeloučského muzea se již desítky let nachází sedm ﬁgurek, jejichž provedení je na české poměry značně neobvyklé. Až donedávna však nebylo v časových možnostech pracovníků muzea pátrat po jejich skutečném původu. Povedlo se to až v létě
2018 díky Matouši Krátkému, studentovi Filozoﬁcké fakulty Univerzity Pardubice, který v rámci své diplomové práce zpracovává starou
přeloučskou archeologickou sbírku. Bádání přineslo nesmírně zajímavé závěry. Nyní nastala vhodná chvíle s nimi seznámit širokou veřejnost.
Jedná se skutečně o pravé figurky vyrobené ve Středomoří a sice
v rozmezí 7. století před naším letopočtem až 4. století našeho letopočtu. Figurky patří v kontextu dějin starého Egypta k malému umění, tj.
umění pro obyčejné lidi (chudé). Dříve, než prozradíme, jak se do Přelouče dostaly, je nutné uvést, že ještě zhruba před padesáti lety bylo
legálně možné v Egyptě tyto předměty na trhu zakoupit jako suvenýry (prodavači je však samozřejmě odcizili na archeologických nalezištích). Nebyly příliš drahé (lze přirovnat k situaci, když si dnes turista
v Praze zakoupí suvenýr v hodnotě 200–300 Kč). Figurky si představíme chronologicky, začneme s egyptskou produkcí.
1) Figurka vešebta (sign. A 78, přír. č. 3720): jedná se o malou sošku
v podobě mumie vyrobenou z egyptské fajánse (druh keramiky),
spodní část chybí. Jako součást pohřební výbavy byla zřejmě uložena v malé skříňce v pohřební komoře hrobky. Tato skříňka mohla
obsahovat až 401 kusů ﬁgurek – dělníků a dozorců (365+36), kteří
symbolicky pracovali za zemřelého každý den v roce. Vešebt měl
v rukách motyčky, které jsou dnes již špatně patrné, je také zdoben vousem, typickým pro Pozdní dobu. „Přeloučský“ vešebt je
celkem dobře dochovaný, datovat jej lze do Pozdní doby, tj. do
7.–4. století před naším letopočtem.
2) Figurka orantky (sign. A 77, přír. č. 3719): soška prosebnice vyrobená z terakoty (pálená hlína) odlitá z formy. Je lépe provedená,
než následující ﬁgurka Harpokrata. Původně mohla viset ve svatyni boha, nebo v domácí svatyňce, protože vzadu je otvor na zavěšení, mohla ale i stát a být uložena v hrobě zesnulého. Původně
byla zřejmě bíle zbarvená, což je patrné na bohaté drapérii tuniky.
Hlava ženy je zdobena melónovitým účesem a pochází z 2.–3. století našeho letopočtu.
3) Hlavička ﬁgurky boha Harpokrata (sign. A 76, přír. č. 3718): Harpokratés byl bůh plodnosti a úrodnosti, jako univerzální helenistický bůh pro Egypťany i Řeky však měl funkcí mnohem víc ‒ jako
dětský bůh byl synem Sarapida a Isidy. Opět je vyroben z terakoty
a odlit ve formě. Uložen byl snad v nějakém hrobě či nice domu,
kde jej uctívali. Na pravé straně hlavy má mladický vrkoč, svůj typický znak. Pochází z 3.–4. století našeho letopočtu.

Další čtyři ﬁgurky již pochází z východního Středomoří.
4) Hlavička ﬁgurky bohyně Týché (sign. A 46, přír. č. 1113): tato bohyně je známá spíše jako Fortuna, bohyně šťastné náhody. Předmět je vyroben z kamene (snad vápenec či sádrovec). Je pěkně modelovaná, typické jsou zde velké oči, melónovitý účes a náušnice.
Podle koruny lze bezpečně říci, že nebyla vyrobena v Egyptě, ale spíše v okruhu Seleukovců či Féničanů. Lépe je modelovaná zepře1/19
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du, ﬁgurka tedy byla uložena asi v hrobce. Dříve byla barevná a pochází z 3.–4. století našeho letopočtu.
5–7) Tři kyperské votivní ﬁgurky, resp. jejich fragmenty (sign. A 47,
přír. č. 1114/1; A 48, přír. č. 1114/2; A 49, přír. č. 1114/3): všechny
jsou vyrobené z jílovité hlíny a původně byly barevné. Jedná se
o ženské postavy, které byly ukládány do svatyní bohů a symbolizovaly dárce. V rukou nesou dary bohům, pro špatný stav dochování však již většinou nelze přesně poznat, o co se přesně jedná.
Každopádně jde o ruční výrobu. Všechny pochází z Kypru a přilehlé oblasti (Týros, Byblos apod.). Za nejpovedenější lze považovat
sign. A 47. Sign. A 48 je zřejmě starší než sign. A 49 a byla původně
červená (včetně pláště). Nejméně povedená je ﬁgurka sign. A 49.
V případě sign. A 48 i A 49 jsou ruce přilepené, u A 48 se dokonce
jedna již nedochovala. Figurka sign. A 48 nese snad chleba, A 49 asi
závoj či tiáru (korunu). Figurky lze datovat do 7.–6. století před naším letopočtem.

sko-uherského námořnictva, v letech 1889–1890 obeplul svět a při
jedné z dalších cest slezl v Egyptě pyramidy. Méně pravděpodobně
ﬁgurky získal Josef Topič (1848–1932), který procestoval také kus světa. Do Austrálie jezdil též jel přes Suez, prokazatelně navštívil v květnu
1884 město Port Said. Zemřel v zahraničí a se svou vlastí byl v kontaktu méně, než jeho slavnější bratr. Karel František Ludvík (1885–1944)
strávil léta 1924–1934 v Etiopii a mohl ﬁgurky zakoupit po cestě. Není však vyloučeno, že předměty dovezl a později věnoval kdokoliv jiný. Do Evropy se tyto ﬁgurky dostávaly již od dob Rakouska-Uherska
a i později, kdy Češi do Egypta hodně jezdili stavět cukrovary.
Závěrem autor děkuje doc. Květě Smolárikové (Český egyptologický ústav FF UK), prof. Janu Bouzkovi a doc. Peteru Pavúkovi (oba Ústav
pro klasickou archeologii FF UK) za ochotnou pomoc při určení a popisu předmětů.
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Mgr. Matěj Pešta, správce muzejních sbírek, KICMP
+420 731 697 085, muzeum@kicmp.cz

Fotohádanka
Znění poslední fotohádanky v roce 2018 bylo: „Na fotograﬁi z roku 1905 vidíme dům čp. 269 na dnešním Dukelském náměstí. Tehdy
zde byl v provozu hotel Muška. Zaujme tehdejší podoba průčelí,
změnilo se i okolí hostince („ostrůvek“ se zahrádkou přímo ve vozovce).“
Výhercem se stal Jan Rozkošný, gratulujeme. Odpovědi na novou
fotohádanku zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz. Děkujeme vám.

NAD KNIHOU O ZDECHOVICKÉM POHŘEBIŠTI

Zbývá odpovědět na zásadní otázku. Jak se tyto ﬁgurky ocitly v přeloučských muzejních sbírkách? Z přírůstkové knihy bohužel nelze vyčíst žádné údaje o dárci a roku, kdy byly věnovány. Lze jen odvodit, že
ﬁgurky s přírůstkovými čísly 1113–1114 přišly někdy v polovině 20. let
20. století a 3718–3720 asi na konci 50. let. 20. století. Lze se domnívat,
že byly zakoupeny v Káhiře, přestože pouze u jedné z nich (sign. A 46)
je v přírůstkové knize výslovně napsáno „ﬁgurka z Kairy“. Dovést je
mohl některý z cestovatelů, který pocházel z Přeloučska a své sbírky
později částečně věnoval do muzea.
Alois Topič (1852–1927) při cestách do Austrálie cestoval skrz Suezský průplav, poprvé při své druhé cestě (1892). Svoji druhou zpáteční
cestu do Čech přes Suez (1898) popsal ve svém životopise. Suez přímo
navštívil, zmiňuje se i obchodnících, ale o koupi ﬁgurek nikoliv. Navštívil tehdy i město Port Said v Egyptě. Při třetí cestě do Austrálie píše
o návštěvě města Aden v dnešním Jemenu pod Suezským průplavem.
Jan Vozáb (1861–1919) působil od roku 1878 jako námořník rakou-

Ať se to vezme, jak se to vezme, Zdechovice jsou výjimečná ves. Snad žádná jiná obec
Přeloučska není opředena tolika pověstmi. Tajuplná místa na posledních výběžcích Železných hor, jako jsou Katovec, Vraždy, Petrova
šlápota, Obří postele, Zbraněves nebo Strážník, obklopují Zdechovice a pověst o Botakovi z časů moudrého Kroka je považuje za jednu z nejstarších slovanských osad v celé české
zemi a za nejstarší místo těžby železné rudy.
V těchto příbězích se uplatnila především
lidská fantazie, pravdivé jádro bude asi malé,
ale i samotné historické bádání a archeologické nálezy dokládají více než tisícileté dějiny
Zdechovic. Dosud narazíme v obci na památky, v nichž se skrývají pozůstatky středověkých
staveb. Je to především kostel sv. Petra a Pavla,
skrývající románské jádro, a také zámek, do
nějž byla zakomponována starší, gotická tvrz.
V poslední době snad neuplyne rok, aby
nedošlo v této obci k novým objevům a odhalením dalších střípků minulosti. Speciﬁkem
Zdechovic je také rozsáhlá publikační a popularizační činnost, díky které se obec stala
známou přinejmenším v oblasti celého Pardubického kraje. Patří k ní webové stránky, informační cedule a letáky, činnost informačního
centra, Zpravodaj obcí Zdechovice a Spytovice, tištěný na křídovém papíře, nebo třeba

publikace o místní faře (F. R. Václavík, T. Siglová – Fara ve Zdechovicích čp. 8). Pravidelně se
objevují články o Zdechovicích ve Vlastivědných listech Pardubického kraje. Ty vychází
s ﬁnanční podporou Zdechovic a dalších 11
obcí. (Přelouč mezi ně nepatří.) Památky Zdechovic byly 24. 10. 2018 připomenuty jejich
starostou R. Chuticem na přednášce v Heřmanově Městci.
Vrcholem těchto snah je kniha Pavla Horníka, Radka Bláhy, Petry Sehnoutkové a Martina Mazáče Zdechovice – středověké pohřebiště. Výpravná publikace o necelých 200
stranách na křídovém papíře byla vydána jako Supplementum č.2 sborníku Archeologie
východních Čech, a to Muzeem východních
Čech v Hradci Králové roku 2018. Za zmínku
jistě stojí i následující – vydání publikace ﬁnancovala obec Zdechovice.
„Neočekávám, že tuto knihu každý přečte
jedním dechem, ale spíš se k ní čas od času vrátí a například si ji vezme i na dovolenou,“ poznamenává v úvodním slovu starosta a iniciátor
mnohých zdechovických aktivit Robert Chutic. Po přečtení těchto slov si vybavím následující bizarní scénu – turista v lehátku na dovolené v Egyptě listuje katalogem zdechovických
hrobů. (Kamarád vše ihned vtipně glosuje: „Co
je na tom divnýho? Vždyť i do Egypta se jezdí

kvůli hrobkám.“) Záhy zjistím, že budu patřit
k těm, kteří budou číst jedním dechem.

Základní fakta
o zdechovickém pohřebišti
Na nádvoří zámku ve Zdechovicích došlo
21. 3. 2013 při výkopových pracích k objevu
kosterních pozůstatků. Následující archeologický průzkum v trasách výkopů objevil pozůstatky středověkého pohřebiště, konkrétně
104 hrobů s kosterními pozůstatky 113 jedinců. V malé části hrobů byly nalezeny náhrobní
kameny (celkem čtyři, pátý v druhotné poloze), větší část hrobů byla alespoň obložena kameny (jeden dětský hrob kameny a dvěma lebkami), v 17 hrobech byly nalezeny zbytky dřev
(patrně rakví). Hrobová výbava byla minimální – čtyři záušnice, dva prosté prsteny, nejzajímavější pak drobná mince – brakteát Přemysla Otakara II. z 2. pol. 60. let 13. století. Ten
je důležitý jednak pro dataci pohřebiště, ale je
též důkazem přežívajícího „pohanského“ zvyku vkládání obolu mrtvých do hrobů. Tomu
nasvědčuje poloha mince na pánevní kosti,
původně se snad nacházela v dlani nebo ve
váčku u pasu, který se nedochoval.
Zdechovické pohřebiště pochází především ze 13. století, autoři publikace předpo1/19
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Publikace Zdechovice – středověké pohřebiště
kládají, že svému účelu mohlo sloužit zhruba
sto let a lze uvažovat i o přesahu do 12., příp.
14. století. Jinak řečeno – jedná se o pohřebiště doby velkých proměn a přechodu českých
zemí z časů raného středověku do středověku
vrcholného. To se odráží i na jeho charakteru –
k ranému středověku odkazuje hrobová výbava (byť nečetná), ta v pozdějších dobách mizí.
Zčásti má charakter řadového pohřebiště, zčásti již podobu pohřebiště etážového – hroby
se tu nachází až ve třech patrech nad sebou,
ale též se z důvodu opakovaného používání
prostupují a narušují. Takový typ pohřebiště
původní vysvěcenou a nerozšiřovanou plochu
doslova prosycoval kostmi četných generací.
(Pro názornější představu doporučuji dílo Philippa Ariese Dějiny smrti nebo např. román
Andrewa Millera Čistý.) K tomu však ve Zdechovicích došlo jen částečně, pohřebiště bylo dle všeho poměrně brzy přeloženo ke kostelu sv. Petra a Pavla.

Máme upíra
Těmito slovy okomentoval starosta R. Chutic na přednášce existenci jednoho hrobu,

Historie
v němž bylo tělo mrtvého zatíženo kameny,
což je obecně vnímáno jako projev strachu
z návratu mrtvého. Zdechovické pohřebiště
má ale řadu dalších výjimečností.
Pohřebišť z této doby je na Přeloučsku prozkoumáno málo (Svinčany) a analogie jsou
autory knihy hledány spíše na Chrudimsku.
Archeologický průzkum neodkryl jen hroby zmiňovaného pohřebiště, ale také další
významné části historie obce. Především byly objeveny zlomky keramiky staršího data než
samotné hroby, do jejichž výbavy keramika již
nepatřila. Jsou interpretovány jako doklady
starší osady na místě pozdějšího pohřebiště
a její počátky jsou kladeny do 10. století. Na
druhé straně byly objeveny i zbytky pilíře mostu přes vodní příkop do později v těchto místech postavené tvrze.
Pohřebiště bylo poškozeno řadou pozdějších zásahů. Archeologicky bylo toto místo poprvé zkoumáno v r. 1967, průzkum tehdy vedl
k mylnému názoru, že se jedná o morové pohřebiště z 11. století. Ani v současnosti však
archeologie neřekla své poslední slovo, bylo
prozkoumáno jen necelých 10 % nádvoří a neprobádané plochy mohou skrývat i více než tisícovku dalších hrobů. (V knize se objevuje odhad, že pohřebiště mohlo mít celkem 1000–
1500 hrobů.)

Záhada největší
Patrně největší záhadou této lokality je velká vzdálenost místního kostela od pohřebiště.
Kostel se nachází na vršku, pohřebiště pak dole u vodního toku a mezi nimi je vzdálenost
zhruba 400 metrů. Obě lokality jsou v podstatě
současné. Kostel byl postaven patrně ve 2. pol.
12. století, pohřebiště začalo být využíváno někdy na přelomu 12./13. století. To byla přitom
již doba, kdy pohřebiště obvykle vznikala v bezprostřední blízkosti farních kostelů. A tím zdechovický kostel byl. Jak tedy vysvětlit zdejší téměř půlkilometrovou vzdálenost?
Nabízí se různé hypotézy, opírající se např.
o možnou existenci druhé sakrální stavby pří-

z časů, kdy neplnilo jen náboženskou a pohřební funkci.) Toto schema by mohlo vysvětlit onu
zdechovickou záhadu. Snad původní sídlo velmože bylo i zde na návrší, u kostela sv. Petra
a Pavla. Nová tvrz pak vznikla v údolí, kde zaniklo dosavadní pohřebiště, a to se naopak
„přestěhovalo“ na uvolněnou plochu u kostela. (Tato teorie má i svá slabá místa, jednak
v blízkosti kostela sv. Petra a Pavla nebyl zatím objeven jediný důkaz o existenci staršího
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„Zdechovické pohřebiště tedy představuje
novou výzvu při bádání nad počátky takzvaných kostelních pohřebišť i nad budováním
farní sítě, ke kterému docházelo od přelomu
11. a 12. století. Jeho případ může do určité mí-

ry relativizovat jinak v hrubých rysech nepochybně správnou představu o zákonitosti nahrazení řadových pohřebišť kostelními a vzniku
spádových okruhů kolem vznikajících farních
kostelů.“ (s. 40) Zdechovické pohřebiště je
tedy lokalitou s nadregionálním významem.
Kniha zvídavému čtenáři nabízí bohatý obrazový materiál, množství dalších zajímavých detailů a má zásadní význam pro další poznání
našeho kraje.
Martin Štěpánek

Městečko Přelouč za Františka Josefa I. 1848–1916 – díl II.

Pohled na závěr kostela sv. Petra a Pavla zachycuje jeho stavební vývoj – pod opadanou omítkou lze spatřit kvádříky románského zdiva, polygonální presbytář odkazuje k časům gotiky,
ale velké okno je již novověké. Nechybí ani industriální doplňky naší současnosti – jakási
elektroinstalace, okap a hromosvod.
mo u pohřebiště. Mohla být i dřevěná a nemusely se po ní dochovat žádné stopy. (Na
okraj poznamenejme, že 25. 10. roku 2013 byl
na nádvoří proveden radarový průzkum a pod
povrchem odhalil ve východní části jakýsi kruhový útvar, který by mohl být i základem svatyně. Tato informace se objevila ve Vlastivědných listech Pardubického kraje č. 3/2014, od
té doby jsem se s ní již nesetkal.)
Autoři publikace přichází opatrně i s jinou
možností. Opírají se o analogie z Chrudimska,
zvl. Kostelec u Heřmanova Městce, kde vznikly v této době kostely na vyvýšenině a v jejich blízkosti i sídlo místního velmože. Toto
sídlo později zaniklo, kostel zůstal a na uvolněné ploše vznikl hřbitov. (V Kostelci je tento
vývoj dosud v terénu velmi výrazně zapsaný –
kolem hřbitova a kostela se dochoval obranný
systém až trojitých valů původního tvrziště/
/hradu. Místo je poseto množstvím střepů

Relativně klidná a stabilní léta osmdesátá
devatenáctého století definitivně skončila
a nastávají léta mnohem bouřlivější léta devadesátá. Do nich Přelouč vstupovala s 3 458
obyvateli. Za poslední desetiletí pod vládou
staročechů se počet obyvatel takřka nezměnil. V předchozí kapitole jsme sledovali dění
v Přelouči až do chvíle, kdy bylo dovršeno
utváření systému místního základního školství a kdy byla z vedení města roku 1890 odstraněna staročeská politická garnitura. Na
stranu mladočechů se postavila většina české
veřejnosti. Stalo se tak po vídeňském jednání
v lednu 1890 jejímž výsledkem byly tzv. punktace, tedy jedenáct konkrétních bodů, které
otevíraly cestu k rozdělení Čech na čistě německá a smíšená česko-německá území. Otevíraly cestu k národnostnímu a později také
politickému rozdělení Čech a ustupovaly od
státoprávních základů české politiky. Punktace se staly vítězstvím německé politiky a byly
okamžitě kritizovány mladočeskou stranou,
která je považovala za politickou kapitulaci
strany staročeské (Národní strana). K moci se
dostává mladší generace, spojená s mladočeskou stranou (Národní strana svobodomyslná). Projevilo se to i ve volbách do říšské rady, které proběhly v roce 1891. Mladočeské
vedení města se v duchu protipunktační politiky velmi rázně zastávalo všech Čechů, kteří byli podrobeni německému útlaku. Ostrou
petici českému zemskému sněmu podalo
29. února 1892 přeloučské obecní zastupitelstvo ve věci ochrany českých menšin na tzv.
uzavřených územích. Návrh zřejmě koncipovali František Bouček a JUDr. Čeněk Zadina.

Zemřel jeden ze symbolů
přeloučského vzestupu
předchozích let,
městský správce Jan Dítě

Za bránou zámku nevidíme jen nádvoří,
ale zároveň i prostor středověkého pohřebiště

šlechtického sídla, jednak je ona tvrz na místě zámku datována do pozdějších dob a mezi
opuštěním starého pohřebiště a stavbou tvrze tak existuje časová prodleva.)

leden 2019

Přeloučský ROŠT

Historie

Na fotograﬁi pořízené z prostoru Zámecké studánky
si lze uvědomit popisované místní vztahy – nalevo vidíme střechu zámku
(tedy prostoru původního pohřebiště), vpravo kostel sv. Petra a Pavla

V červnu 1892 zemřel městský správce a pokladník Občanské záložny Jan Dítě, jeden ze
symbolů přeloučského vzestupu předchozích
let. Úmrtí městského správce přineslo nelíčený zármutek. Druhého dne po jeho smrti by-

lo na mimořádném zasedání obecního zastupitelstva jednohlasně usneseno, že na hrob
Jana Dítěte se zřídí důstojný pomník a zhotoví
se sádrový snímek, dle něhož v městských sadech se postaví též pomník zesnulému.

Vývoj přeloučské organizace
mladočeské strany
O tom, jak byli organizování přeloučští politicky aktivní občané před rokem 1892 není
mnoho zpráv a i po tomto roce je mnoho nejasného. Od 11. září 1892 je možné díky zachovaným záznamům po nějakou dobu sledovat vývoj místní organizace mladočeské
strany. Toho dne byl v Přelouči ustaven Spolek politický k dobývání a hájení práv našich
národních. Měl 77 členů a jeho předsedou byl
JUDr. Ladislav Quis. Místopředsedou se stal
měšťan Josef Slavík, ale členové i funkcionáři
pocházeli z celého přeloučského okresu. V listopadu 1892 již organizace nese název Politický spolek strany svobodomyslné pro okres
přeloučský a počet členů dosáhl čísla 117, přičemž agitace pokračovala. V prosinci se již psalo starostům obcí, aby odstranili dvojjazyčné
obecní tabulky a spolek zavázal své členy, aby
v tomto směru agitovali i jednotlivě. Schůze
spolku nebyly pouze organizační, ale měly
i osvětový charakter. Na většině z nich se přednášelo na předem určené téma. Přednášejícím
byl takřka vždy JUDr. Ladislav Quis, který byl
nepochybně vůdčí osobností. Hovořil zde
i evangelický farář Bohumil Mareš. Přednášelo se např. o socialismu, o křesťanském socialismu, o důstojnosti člověka.

V obecních volbách
zvítězili mladočeši
Na podzim 1893 žila Přelouč přípravami
na obecní volby. S úvodním referátem „O zkáze staročeské strany“ vystoupil Ladislav Quis.
Protivníka nepodceňoval. Věděl, že je poražen politicky, ale zbyly mu pozice v bankách,
záložnách, v okresních a obecních zastupitelstvech. Volby proběhly počátkem prosince
1893. Staročeši skončili jako nepatrná menši-

na. Na první povolební schůzi deklarovala mladočeská organizace také své priority. V zastupitelstvu bude prosazovat lepší osvětlení,
dlažbu, vodovod, kanalizaci, bude lákat průmysl, ale i přistěhovalce. Mladočeská organizace musela řešit také svůj vztah k dalším politickým proudům ve městě. Ke katolickému
spolku Svornost zachovávali mladočeši zpočátku cosi jako ozbrojenou neutralitu, neboť
podle Ladislava Quise je to spolek „proti našim zásadám“, ale jelikož jsou mladočeši stranou svobodomyslnou, nebudou do spolku
vstupovat, ani proti němu brojit.

Roku 1895 do zemského sněmu
zvolen Josef Komárek
rolník ze Svinčan
a přeloučský okresní starosta
V samotné mladočeské straně vyrůstal její
budoucí konkurent – agrární hnutí. Rolníci postupně zjišťovali, že poslanci pocházející z měst,
nereprezentují vždy jejich zájmy. V mladočeské straně načerpali jejich představitelé zkušenost. Ve volbách roku 1895 byl zvolen na Přeloučsku do říšské rady profesor učitelského
ústavu Josef Sokol, do zemského sněmu vstoupil Josef Komárek, rolník ze Svinčan, a přeloučský okresní starosta. Růst agrárního hnutí zaznamenává městská kronika i v roce 1896.

Mladočeská organizace
se v Přelouči ustavila
jako klub
Národní strany svobodomyslné
V první polovině roku 1896 se mladočeská
organizace v Přelouči ustavila jako klub Národní strany svobodomyslné. Jeho stanovy jsou
datovány 15. dubna 1896. Ve stanovách je uvedeno, že „Účelem klubu… je povzbuzovati a šířiti vědomí o národních právech a politických
svobodách na základě demokratickém.“ Předsedou byl nadále JUDr. Quis a místopředsedou
Josef Slavík. Spolek byl osobami svých členů
propojen i s Občanskou záložnou a Občanskou besedou. Záhy poté, co byla ukončena
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Sport

kampaň kolem obecních voleb, začali se mladočeši v obecní radě zabývat jazykovou otázkou. Domáhali se u státních úřadů, aby na nápisech a razítkách těchto úřadů, byla dávána
přednost označení českému před německým.
Umožňovala jim to Badeniho jazyková nařízení z roku 1897. Jedním z prvních terčů této kritiky se stalo razítko přeloučské pošty. O razítku se zkomoleninou názvu města „Přelautsch“
se psalo i v celostátním tisku. Což vedlo představitele obce koncem října 1898 k odstranění
této zkomoleniny a zaslání přehledu kroků do
Národní politiky a Národních listů. Současně
žádali poslance Sokola o interpelaci v říšské
radě. Jako druhé bylo na řadě nádraží, kde
byly všechny nápisy psány nejprve německy
a poté česky.

V Přelouči
založen spolek Komenský,
spojený se sociálně
demokratickou stranou
Méně majetnými a nemajetnými občany
byl v Přelouči v únoru 1893 založen všeodborový vzdělávací spolek Komenský, spojený se
sociálně demokratickou stranou. Jeho členy
se stali menší živnostníci a hlavně námezdně
pracující. Spolek měl na počátku své činnosti
42 členy a o dělníky musel svádět boj s místními klerikály. Do roku 1895 již měl na 120 členů,
vlastnil 80 knih a odebíral osm časopisů. Pořádal přednášky v hostinci „U koníčka“.

První sociálně demokratická
odborová organizace perleťářů
založena v Přelouči 1894

Velkolepé oslavy 50. výročí
nástupu Františka Josefa I.
na trůn
Velkolepé byly oslavy 50. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn, konané 2. prosince 1898. Připojily se k nim jak liberální, tak
konzervativní kruhy v obci. Účastnilo se ho státní úřednictvo, duchovenstvo a hlavně členové
údajně dvaceti spolků i zástupci samosprávy.
Počet účastníků činil několik set. Město objednalo kapelu pana Filipovského a rytmistr
Raitz z posádky na svůj účet ještě kapelu Spol-
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František Josef I.
ku vojenských vysloužilců. V předvečer uspořádala armáda čepobití, vyzváněly zvony a ráno byl budíček s hudbou.

První sociálně demokratická odborová organizace perleťářů byla v Přelouči založena
7. června 1894. Vznikla v době, kdy na perleťářské dělníky doléhala krize oboru. Místní perleťáři se také zúčastnili stávky perleťářských
dělníků za vyšší mzdy, která proběhla v celé zemi od 24. května do 1. června 1896.
Pokračování v příštím vydání Roštu
Marcela Danihelková
Čerpáno z literatury:
Dějiny města Přelouče – díl III. Jan Tetřev, Hana Vincenciová

HODNOCENÍ TÝMU HC JESTŘÁBI V PODZIMNÍ ČÁSTI 2018
Podzimní sezónu hodnotí Libor Komůrka:
„Z pohledu na tabulky jednotlivých soutěží nebude určitě vládnout v žádném mužstvu spokojenost. Nejprve však musíme
konstatovat, že naše holky a děti na svých
turnajích předváděly solidní výkony, Roštěnkám to vyneslo na domácím turnaji, nakonec to bylo pěkné třetí místo a naši prckové se pod vedením Tomáše Hájka stále
zlepšují a hokejbal je hlavně baví. Žáci odehráli podzimní soutěž jako na houpačce.
Byla utkání, kde je trenér Moravec chválil,
na druhou stranu i utkání, kde propadli a na
pochvalu to nebylo. Posun je zcela jistě ve
vedení tréninku. Shlédl jsem občas části
tréninků žáků, jsou pestré a kluky to baví.
Je potřeba přes zimu potrénovat i v tělocvičně a pokusit se do tabulky získat ještě
nějaké body.
Céčko startovalo do sezóny jako pokusný králík a projevila se jedna důležitá věc.
S týmem musí ve větším počtu jezdit starší zkušení hráči, jelikož pouze snaha mladých či nových „céčkařů“ zatím, ani na tuto soutěž nestačí. Hráči musí i v této soutěži
pochopit, že chodit ji hrát, pokud nemám
dlouholeté zkušenosti z vyšších soutěží, bez
tréninku nelze. Určitě nebudeme chtít být
na jaře za fackovacího panáka... jako mnohokrát na podzim.
Béčko začalo ve větší míře spolupracovat s áčkem (a naopak) a mnoho „béčkařů“
se přesvědčilo, že pravidelným tréninkem
a zájmem o hokejbal se hráč může posunout výše nebo minimálně v B týmu podávat kvalitní výkony. Bohužel zatím v béčku
těch hráčů není tolik, aby naplnili celý tým
a často jsme jej doplňovali hráči, kterým
tréninky moc vlastní nejsou. Toto lepení pak
na hřišti bylo znát a v rozhodujících fázích
zápasu nás pak v těchto místech většinou
tlačila bota. I v 2. lize se dnes normálně
trénuje a na trénink chodí i hráči, kteří mají odehráno mnoho zápasů ve vyšších soutěžích. Pokud se všichni nenaladí na podobnou vlnu, bude nám pořád někde „téci
do lodi“ a kluci, kteří pravidelně trénují, to
nebudou moci utáhnout. Přesto jsme odehráli dobrá utkání, leč „choroba klubu“ nedávání branek postihla i naši rezervu. Když
jsme před třemi lety vyhráli KHbL, šli jsme
do vyšší soutěže (což v dnešním hokejbale
nebývá pravidlem a vítězná mužstva raději
pohodlně setrvávají ve stejné soutěži s vyhlídkou snadnějších utkání) chtěli jsme se
poměřit s lepšími mužstvy. Béčko má určitě na vyšší patra tabulky, ale musí zabrat.

KONEČNÉ TABULKY HC JESTŘÁBI PO PODZIMNÍ ČÁSTI
A-TÝM (1. LIGA)

leden 2019

Přeloučský ROŠT

Historie

B-TÝM (2. LIGA ČECHY VÝCHOD)

C-TÝM (REGIONÁLNÍ LIGA ČECHY VÝCHOD)

STARŠÍ ŽÁCI (LIGA ČECHY VÝCHOD)

Áčko se začalo měnit. Bohužel díky marodce asi razantněji, než čekalo. Máme dlouhodobě zraněné a ostatní také v průběhu
podzimu laborovali se zraněními, včetně
hráčů se střídavými starty, takže jsme dosti míchali sestavou. Na druhou stranu se

v mužstvu objevily nové tváře z B týmu,
které se přesvědčily, že přes chuť bojovat,
podloženou tréninkem, cesta do A týmu
vede. Naše hrůzostrašná koncovka snad
už konečně kulminovala a na jaře přijdou
branky, bez kterých se, i přes dobré výko1/19
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ny, vyhrává strašně těžko. V lednu se rozběhne příprava, věřím, že nás odrazí k lepšímu jaru.“

Starší žáky hodnotí kouč Martin Moravec:
,,Po loňském velkém odchodu hráčů do
vyšší věkové kategorie jsem se obával nutnos-

Pod basketbalovými koši…
… výsledky utkání jednotlivých družstev,
které byly odehrány do 12. 12. 2018
Muži:
BK Přelouč – TJ Turnov
72 : 59 (33:28)
Body: Zikmunda 19, Škarda 13, Vondráček 12, Bulušek 11,
Přemyslovský 7, Šindelář 6, Priessnitz M. 2, Dašek 2
BK Přelouč – TJ Jiskra Hořice
94 : 66 (56:30)
Body: Zikmunda 29, Vondráček 20, Bulušek 12, Dašek 11,
Škarda 9, Šindelář 5, Kubát 6, Priessnitz 2
Sokol Nová Paka – BK Přelouč
82 : 76 (45:44)
Body: Zikmunda 32, Kubát 18, Bulušek 12, Šindelář 5,
Sojka 5, Dašek 2, Haas 2
Loko Trutnov – BK Přelouč
59 : 58 (33:25)
Body: Zikmunda 23, Dašek 13, Škarda 11, Kubát 6, Bulušek 5
Ženy:
Sokol Nová Paka – BK Přelouč
65 : 73 (23:39)
Body: Žáková N. 18, Nešetřilová 14, Kralevičová 13, Němečková 11,
Bogdányová 6, Žáková K. 5, Roubová 4, Novotná 1, Doležalová 1
BSK Jičín – BK Přelouč
43 : 71 (24:45)
Body: Němečková 14, Kralevičová 14, Žáková N. 10, Doležalová 9, Nešetřilová 9, Roubová 7, Žáková K. 5, Štainerová 2, Bogdányová 1
BK Přelouč – SK Týniště n. Orlicí
56 : 58 (32:21)

ti zrušení týmu starších žáků. Aktivní a nadšený přístup zbývajících, jak k utkáním, tak
k tréninku mne přesvědčil, že i v osmi, posléze v devíti plus brankář, lze předvést solidní
výkon a dokonce deptat favority soutěže.
V návaznosti na to musím přiznat, že nejlepší utkání jsme předvedli proti pardubickým
velkoklubům, kdy si naši mladí Jestřábi sahali hluboko do svých fyzických zásob. Přestože se v obou případech jednalo o naše prohry, vzdorovali jsme proti třem kompletním
formacím soupeřů statečně celých 45 min.
Navzdory tomu, že jako trenér jsem byl plně
spokojen jen s prvním zápasem proti SK Jihlava, žádné z dalších utkání za hlavu neházím
a snažím se obohatit ponaučením. Zimní přípravu zaměříme na udržení fyzické kondice,
zdokonalení vzájemné komunikace, ale především na sportovní zábavu, neboť bavit se
hokejbalem je náš cíl pro tuto sezónu.“

Body: Žáková K. 18, Žáková N. 11, Nešetřilová 10, Roubová 7,
Bogdányová 4, Sedláčková 2, Doležalová 2, Kralevičová 2
BK Přelouč – TJ Sokol Stěžery
86 : 47 (45:21)
Body: Žáková N. 27, Roubová 14, Kralevičová 14, Doležalová 9,
Nešetřilová 8, Sedláčková 6, Novotná 6, Žáková 2
Kadeti U17:
BK Přelouč – TJ Sokol Vysoké Mýto
86 : 30 (39:18)
Body: Vlček 16, Hejný 15, Souček 11, Plaček 10, Kouba 7, Priessnitz 6,
Vamberský 6, Dvořák 5, Šindelář 4, Rejda 3, Horáček 3
BK Přelouč – TJ Sokol Vysoké Mýto
84 : 48 (45:32)
Body: Priessnitz 23, Rejda 13, Souček 11, Vamberský 10,
Hejný 9, Vlček 8, Dvořák 4, Šindelář 4, Horáček 2
Basketbal TJ Svitavy – BK Přelouč
47 : 112 (20:58)
Body: Priessnitz 29, Vlček 24, Rejda 19, Krejzl 14, Šindelář 9,
Hejný 9, Horáček 6, Zelenka 2
Basketbal TJ Svitavy – BK Přelouč
38 : 104 (22:50)
Body: Priessnitz 21, Krejzl 20, Vlček 16, Rejda 15, Zelenka 13,
Hejný 11, Šindelář 6, Horáček 2
Starší minižáci U13:
Loko Trutnov – BK přelouč
63 : 74 (22:35)
Body: Kysilka 57, Verunáč 7, Uchytil 6, Čtvrtečka 2, Miláčková 2
Loko Trutnov – BK Přelouč
76 : 73 (47:27)
Body: Kysilka 46, Miláčková 10, Uchytil 8, Čapek 6, Válek 3
BK Přelouč – SK Týniště n. Orlicí
55 : 53 (29:17)
Body: Kysilka 41, Novotný 6, Uchytil 4, Válek 2, Čapek 2
BK Přelouč – SK Týniště n. Orlicí
63 : 49 (31:24)
Body: Kysilka 45, Miláčková 6, Válek 6, Přemyslovský 2,
Verunáč 2, Uchytil 2
12. 1.
13. 1.
19. 1.
20. 1.

Program domácích zápasů na leden 2019:
Kadeti U17 – Adfors Litomyšl
Ženy
– TJ Pardubičky
Muži
– Sokol Vysoké Mýto
Muži
– TJ Svitavy

Všem hráčkám i hráčům BK Přelouč přejeme do nového roku hlavně pevné zdraví a co nejvíce úspěšných košů v síťkách soupeřů!!!
Za všechny příznivce basketbalu D. Rambousková
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Sport

Správné znění prosincové tajenky bylo: Šťastný nový rok a výherkyní se stala paní Tylerová, gratulujeme.
V letošním roce budeme v křížovkách luštit lidové pranostiky. Zde je první z nich: Leden tuhý... dokončení v tajence.
Své odpovědi zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. Těšíme se na vaše odpovědi.
Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 1 – 4. ledna 2019.
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1200. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 16. 1. 2019.
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ŬŽƵǌĞůŶĠŚŽ ůĞŬƚǀĂƌƵ͕ ŬƚĞƌǉ ĚŽĚĄǀĄ ƐşůƵ Ă ĚşŬǇ ŬƚĞƌĠŵƵ ŽĚŽůĄǀĄ ũĞŚŽ
ǀĞƐŶŝĐĞ ƷƚŽŬƽŵ \şŵĂŶƽ͘ EĂŬŽŶĞĐ ƐĞ ǀǇĚĄǀĄ ƐƉŽůĞēŶĢ ƐĞ ĚǀĢŵĂ ŚƌĚŝŶǇ
ƚĠƚŽ ǀĞƐŶŝĐĞ Ͳ ƐƚĞƌŝǆĞŵ Ă KďĞůŝǆĞŵ ŶĂ ĐĞƐƚƵ ŶĂũşƚ ŵůĂĚĠŚŽ ĚƌƵŝĚĂ͕
ŬƚĞƌĠŵƵďǇWĂŶŽƌĂŵŝǆŵŽŚůƉƌŽǌƌĂĚŝƚƚĂũĞŵƐƚǀşŬŽƵǌĞůŶĠŚŽůĞŬƚǀĂƌƵ͘

ϭͬϮϬϭϵ

ϭϬϱŵŝŶ͘
sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϭϮͬϮϬϭϴ

ϭϬϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

ϭϲ͘ϭ͘

EKshs,\

ŵůĄĚĞǎŝĚŽϭϮůĞƚŶĞǀŚŽĚŶǉ

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ

ϵϴŵŝŶ͘

h^ͲƌŽŵĂŶƟĐŬǉ͕ ŬŽŵĞĚŝĞ͗ EŝŬĚǇ ŶĞŶş ƉŽǌĚĢ ǌĂēşƚ ǌŶŽǀƵ͊ sƟƉŶǉ Ă
ǌĄƌŽǀĞŸ ƌŽŵĂŶƟĐŬǉ Įůŵ Ž ĐĞƐƚĢ ũĞĚŶĠ ŽďǇēĞũŶĠ ĚşǀŬǇ ǌĂ ƓƚĢƐơŵ͘ DĂǇĂ
ƉƌĂĐƵũĞ ǀ ŵşƐƚŶşŵ ƐƵƉĞƌŵĂƌŬĞƚƵ Ă ŵĂƌŶĢ ēĞŬĄ ŶĂ ƉŽǀǉƓĞŶş͕ ƉƌŽƚŽǎĞ ũş
ĐŚǇďş ƚŽůŝŬ ƉŽƚƎĞďŶǉ ǀǇƐŽŬŽƓŬŽůƐŬǉ ĚŝƉůŽŵ͘ sƓĞ ƐĞ ƌŽǌŚŽĚŶŽƵ ǀǇƎĞƓŝƚ ũĞũş
 ŶŽǀĠ ŝĚĞŶƟƚĢ͕ ŬƚĞƌŽƵ ƉƌŽ Ŷŝ ǀǇƚǀŽƎş͕ DĂǇĂ ǌşƐŬĄ ƉŽǌŝĐŝ͕ Ž
ƉƎĄƚĞůĠ Ă ĚşŬǇ
ŬƚĞƌĠǀǎĚǇĐŬǇƐŶŝůĂ͘dşŵĂůĞũĞũşŶĞƐŶĄǌĞŶĞŬŽŶēş͘

ϭϭͬϮϬϭϱ

ϭϭϬ<ē

^ƚƎĞĚĂ
ϭϵ͗ϯϬ

ŵůĄĚĞǎŝĚŽϭϮůĞƚŶĞǀŚŽĚŶǉ

ϭϳ͘ϭ͘

ZK/E,KK

ƚǀƌƚĞŬ

h^ͲĂŬēŶş͕ ĚŽďƌŽĚƌƵǎŶǉ͗ ZŽďŝŶ ;dĂƌŽŶ ŐĞƌƚŽŶͿ͕ ǀĄůŬŽƵ ǌŽĐĞůĞŶǉ
ďŽũŽǀŶşŬ͕ ƐĞ ǀƌĂĐş ǌ ŬƎŝǎĄĐŬǉĐŚ ǀǉƉƌĂǀ͕ ĂďǇ ƐƉŽůĞēŶĢ Ɛ Ɛǀǉŵ ŵĂƵƌƐŬǉŵ

ƉƎşƚĞůĞŵ DĂůǉŵ
:ŽŚŶĞŵ ;:ĂŵŝĞ &ŽǆǆͿ ƉŽǀƐƚĂů ƉƌŽƟ ǌŬŽƌƵŵƉŽǀĂŶĠ
ĂŶŐůŝĐŬĠ ǀůĄĚĢ ǀ ŵŽĚĞƌŶş ǀǌƌƵƓƵũşĐş ĂŬēŶş ƉŽĚşǀĂŶĠ ƉůŶĠ ǌďĢƐŝůǉĐŚ ďŽũƽ͕
ĞƉŝĐŬĠǀĄůĞēŶĠĐŚŽƌĞŽŐƌĂĮĞŝŶĂĚēĂƐŽǀĠƌŽŵĂŶƟŬǇ͘

ϭϵ͗ϯϬ
ϭϭϳŵŝŶ͘

Ϯϲ͘ϭ͘
^ŽďŽƚĂ
ϭϵ͗ϯϬ
ϵϬŵŝŶ͘

ϭͬϮϬϭϵ
Ϯϳ͘ϭ͘
EĞĚĢůĞ
ϭϲ͗ϬϬ

ŵůĄĚĞǎŝĚŽϭϮůĞƚŶĞǀŚŽĚŶǉ

ϭϴ͘ϭ͘
WĄƚĞŬ
ϭϵ͗ϯϬ
ϳϱŵŝŶ͘

d,KKZ^͗>/sdd,,K>>ztKKKt>

h^ͲŚƵĚĞďŶş͕ ĚŽŬƵŵĞŶƚĄƌŶş͗ EĂƚŽēĞŶŽ ďĢŚĞŵ ēƚǀƌƚĠŚŽ ēĞƌǀĞŶĐŽǀĠŚŽ
ǀşŬĞŶĚƵƌŽŬƵϭϵϲϴǀ,ŽůůǇǁŽŽĚŽǁů͘

ϭϮϬ<ē

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ


Ead
^d1

ZͲĚƌĂŵĂ͕ ŬŽŵĞĚŝĞ͗ KďǇēĞũŶĠ ůŝĚƐŬĠ ƓƚĢƐơ ŵƽǎĞ ŵşƚ ŵŶŽŚŽ ƉŽĚŽď͘
EĢŬĚǇ ũĂƐŶǉĐŚ͕ ŶĢŬĚǇ ŶĞēĞŬĂŶǉĐŚ͘ <ĚĞ ŚŽ ŚůĞĚĂƚ Ă ĐŽ ŵƵ ŽďĢƚŽǀĂƚ͍
&ŝůŵ ƌĞǎŝƐĠƌŬǇ KůŐǇ ĂďƌŽǁƐŬĠ ĞŶĂ ǌĂ ƓƚĢƐơ ƵŬĂǌƵũĞ ƉƎşďĢŚǇ ůŝĚş͕ ŬƚĞƎş
ĐĞƐƚƵ ŬĞ ƐǀĠŵƵ ƓƚĢƐơ ŶĢŬĚĞ ǌƚƌĂƟůŝ Ă ƉŽŬŽƵƓĞũş ƐĞ ũş ǌŶŽǀƵ ŶĂũşƚ͘ sǌƚĂŚ͕
ůĄƐŬĂ͕ ŵŽĐ͕ ƷƚĢŬ Ă ǀůĂƐƚŶş ĚĢƟ͕ ŬƚĞƌĠ ŵŽŚŽƵ ƉƎŝŶĄƓĞƚ ŶĂĚĢũŝ Ă ƌĂĚŽƐƚ͕ ĂůĞ
ŵŶŽŚĞŵēĂƐƚĢũŝŶĂŬŽŶĞĐƉǇŬĂũşǌĂŶĂƓĞĐŚǇďǇ͘

ϭϮϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

ŵůĄĚĞǎŝĚŽϭϮůĞƚŶĞǀŚŽĚŶǉ

,h^1<pϮ͗h<ZE|,>>KtE
h^ͲĚŽďƌŽĚƌƵǎŶǉ͕ ŬŽŵĞĚŝĞ͗ s ƉŽŬƌĂēŽǀĂŶş ƷƐƉĢƓŶĠ ŬŽŵĞĚŝĞ ,ƵƐş ŬƽǎĞ
ŽƉĢƚ ƉĄƌ ǌǀĢĚĂǀǉŚ ƚĞĂŶĂŐĞƌƽ Žǎŝǀş ŵŽŶƐƚƌĂ ƵǀĢǌŶĢŵĄ ǀ ŬŶŝŚĄĐŚ͕ Ă ƚŽ
ŶĂǀşĐ ŶĂ ,ĂůůŽǁĞĞŶ͊ WƎşƓĞƌǇ ǀ ēĞůĞ ƐĞ ^ůĂƉƉǇŵ ũƐŽƵ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚĠ
ŽǀůĄĚŶŽƵƚ ƐǀĢƚ Ă ƚƵƚŽ ƉŽŚƌŽŵƵ ŵƽǎĞ ŽĚǀƌĄƟƚ ƉŽƵǌĞ ŶĂ ^Ăŵ͕ ^ŽŶŶǇ Ă
ũĞŚŽƐĞƐƚƌĂ^ĂƌĂŚ͘ĂƐǀƓĂŬƐƚŽũşƉƌŽƟŶşŵ͘͘͘͘

ϭϯϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ

Zh1\Z>&/EdZEd
h^ͲĂŶŝŵŽǀĂŶǉ͕ ƌŽĚŝŶŶǉ͗ sĞ ĮůŵƵ ZĂƵďşƎ ZĂůĨ Ă ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŽƉŽƵƓơŵĞ
>ŝƚǁĂŬŽǀƵ ǀŝĚĞŽŚĞƌŶƵ Ă ǀǇĚĄǀĄŵĞ ƐĞ ĚŽ ƌŽǌƐĄŚůǉĐŚ͕ ŶĞǌŵĂƉŽǀĂŶǉĐŚ Ă
ǀǌƌƵƓƵũşĐşĐŚ ǀŽĚ ŝŶƚĞƌŶĞƚƵ͕ ŶĂ ŬƚĞƌǉĐŚ ƵĚĢůĄ ZĂůĨŽǀŽ ƌĂƵďşƎƐƚǀş ƉŽƎĄĚŶĠ
ǀůŶǇ͘ ŶĄŵǉ ǀŝĚĞŽŚĞƌŶş ǌĄƉŽƌĄŬ ZĂůĨ Ă ũĞŚŽ ŵĂůĄ ƉŽƌƵĐŚŽǀĄ ŬĂŵĂƌĄĚŬĂ
sĂŶŝůŽƉŬĂ ǀŽŶ aŵĂŬ ŵƵƐş ƉŽĚŶŝŬŶŽƵƚ ƌŝƐŬĂŶƚŶş ĐĞƐƚƵ ƉŽ ƐǀĢƚŽǀĠ
ƉŽēşƚĂēŽǀĠ ƐşƟ Ă ŶĂũşƚ ŶĄŚƌĂĚŶş ēĄƐƚ ĚŽ sĂŶŝůŽƉēŝŶǇ ǀŝĚĞŽŚƌǇ Ɛ ŶĄǌǀĞŵ
ƵŬƌŬĄƌǇ͘

ϭͬϮϬϭϵ
ϯϭ͘ϭ͘
ƚǀƌƚĞŬ
ϭϵ͗ϯϬ
ϵϴŵŝŶ͘

ϭϮϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ

Ezs ,h
ZͲŬŽŵĞĚŝĞ͗ sĢƌĂ ;ůĂƚĂ ĚĂŵŽǀƐŬĄͿ ƉƌŽǎŝůĂ Ɛ :ŝŶĚƎŝĐŚĞŵ ďĄũĞēŶǉ ǎŝǀŽƚ Ă
ũĞ ƉĞǀŶĢ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚĄ ƐƉůŶŝƚ ŝ ũĞŚŽ ƉŽƐůĞĚŶş ƉƎĄŶş ʹ ǌĂďĢŚŶŽƵƚ ŵĂƌĂƚŽŶ͊
ŵĂŶĐŝƉŽǀĂŶĄ Ă ƌĄǌŶĄ ŵĂƚŬĂ ƚƎş ĚĐĞƌ ǀ ƚŽŵ ŶĞǀŝĚş ǎĄĚŶǉ ƉƌŽďůĠŵ͘
WƌŽƐƚĢ Ɛŝ ƚƌĂƐƵ ƌŽǌĚĢůş ŶĂ ēƚǇƎŝ ĚşůǇ Ă ǌĚŽůĂũş ƚĢĐŚ ǀşĐĞ ŶĞǎ ϰϮ ŬŝůŽŵĞƚƌƽ
ũĂŬŽ ƌŽĚŝŶŶĄ ƓƚĂĨĞƚĂ͘ ĄĚŶĄ ǌ ŶŝĐŚ ƐŝĐĞ ĚŽƐƵĚ ŶĞƵďĢŚůĂ ĂŶŝ ŵĞƚƌ͕ ĂůĞ ĚŽ
ƐƚĂƌƚƵ ƉƎĞĐĞ ǌďǉǀĂũş ƚƎŝ ŵĢƐşĐĞ Ă ƚƌĞŶĠƌ sŽũƚĂ ;sůĂĚŝŵşƌ WŽůşǀŬĂͿ ƉƎŝƉƌĂǀŝů
ƐŬǀĢůǉŬŽŶĚŝēŶşƉůĄŶ͘^ƚĂēşũĞŶǌĂēşƚ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϭͬϭϵϲϴ

^<>E E|
h^Ͳ^ĐŝͲ&ŝ͕ dŚƌŝůůĞƌ͗ EŽǀǉ ƚŚƌŝůůĞƌ ŝŶƐƉŝƌŽǀĂŶǉ ŬŽŵŝŬƐĞŵ͕ ŶĂǌǀĂŶǉ
^ŬůĞŶĢŶǉ͘ ^ƉŽũƵũĞ ƚĂŬ ĚǀĂ ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠ ƷƐƉĢƓŶĠ ĮůŵǇ sǇǀŽůĞŶǉ ;ϮϬϬϬͿ Ă
ZŽǌƉŽůĐĞŶǉ ;ϮϬϭϲͿ͘  ĮůŵƵ sǇǀŽůĞŶǉ ƐĞ ǀƌĂĐĞũş ŚĞƌĞĐŬĠ ŚǀĢǌĚǇ ƌƵĐĞ
tŝůůŝƐ ǀ ƌŽůŝ ĂǀŝĚĂ ƵŶŶĂ Ă ^ĂŵƵĞů >͘ :ĂĐŬƐŽŶ ũĂŬŽ ůŝĂŚ WƌŝĐĞ͕ ǌŶĄŵǉ
ƉŽĚ ƉƐĞƵĚŽŶǇŵĞŵ WĂŶ ^ŬůĞŶĢŶǉ͘  ƚŚƌŝůůĞƌƵ ZŽǌƉŽůĐĞŶǉ ƐĞ ŽďũĞǀƵũĞ
:ĂŵĞƐ DĐǀŽǇ͕ ŬƚĞƌǉ ǌƚǀĄƌŸƵũĞ ƌŽůŝ <ĞǀŝŶĂ tĞŶĚĞůůĂ ƌƵŵďĂ Ă ũĞŚŽ
ǀşĐĞŶĄƐŽďŶĠŝĚĞŶƟƚǇ͕ũĞǎǀƐŽďĢƵŬƌǉǀĄ͘

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϭϭϬ<ē

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϭϭϮŵŝŶ͘

ϭͬϮϬϭϵ

ϭϮϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

sŬŝŶĞĐŚŽĚ͗

ϭͬϮϬϭϵ

ϭϲ͗ϬϬ

>Ks^ME͗Ds /:^KhW d
h^͕/ŶĚŝĞͲĂŶŝŵŽǀĂŶǉ͕ ƌŽĚŝŶŶǉ͗ >ĞĚŶş ŵĞĚǀĢĚŝ ǀǇŶŝŬĂũş ƐŝůŽƵ Ă ŽďƌĂƚŶŽƐơ
Ă ǎŝũş ƐĂŵŽƚĄƎƐŬǉŵ ǎŝǀŽƚĞŵ͘ ,ƌŽǌŝǀŽƵ ďşůŽƵ ƓĞůŵŽƵ ƐĞ ŵĞĚǀĢĚ EŽƌŵ ƐƚĂů
ĂƐŝ ũĞŶ ŽŵǇůĞŵ͘ DĄ ƚŽƟǎ ƌĄĚ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ͕ ůĞŐƌĂĐŝ Ă ŬĄŵŽƓĞ͕ ǌĂơŵĐŽ ǀ
ƚŽŵ͕ ũĂŬ ďǉƚ ĚƌĂǀǉŵ͕ ĚĢƐŝǀǉŵ Ă ŶĞďĞǌƉĞēŶǉŵ ǀůĄĚĐĞŵ ƉƌŽŵƌǌůǉĐŚ
ƉůĂŶŝŶ ĚŽĐĞůĂ ƉŽŬƵůŚĄǀĄ͘ :Ğ ƚŽ ĚŽďƌĄŬ ŽĚ ŬŽƐƟ͕ ĂůĞ Ăƛ ĐŚĐĞ ŶĞďŽ ŶĞĐŚĐĞ͕
EŽƌŵ ƉƌŽƐƚĢ ũĞ ůĞĚŶş ŵĞĚǀĢĚ͕ ǎŝũĞ ŶĂ ƐĞǀĞƌŶşŵ ƉſůƵ Ă ŵƵƐş ƐĞ ƐƚĄƚ
ǀƽĚĐĞŵ͘

ϭϴϬ<ē

ŵůĄĚĞǎŝĚŽϭϮůĞƚŶĞǀŚŽĚŶǉ

Příští číslo Roštu vyjde v pátek 1. 2. 2019.

ϭͬϮϬϭϵ

ϭϯϬ<ē ŵůƵǀĞŶŽēĞƐŬǇ

ŵůĄĚĞǎŝƉƎşƐƚƵƉŶǉ

