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V měsíci listopadu si připomeneme významné
výročí pádu komunistického totalitního režimu
v naší zemi. Chceme vás pozvat do Přelouče nejen na koncerty k 30. výročí sametové revoluce,
ale také na zajímavou výstavou „ODSAMETOVÉ REVOLUCE PO VZNIK MĚSTSKÉHO ÚŘADU“,
kterou vám přiblížíme v následujícím článku.
Na další výlety a akce se nechte inspirovat
z kulturního kalendáře na webových stránkách
MAS Železnohorský region.
www.zeleznohorsky-region.cz

O SAMETOVÉ REVOLUCI
V PŘELOUČI
Město Přelouč má bohatou historii, která však neníjiž dlouhou dobu prezentována ve stálých expozicích
muzea. V současnosti však vedení města zahájilo postupnou obnovu muzea a jeho expozic, nyní pod hlavičkou Kulturního a informačního centra.
Kulturní a informační centrum města Přelouč a Město Přelouč připravilo panelovou výstavu „Od sametové revoluce po vznik městského úřadu. Přelouč
v letech 1989–1990“.
Jedná se celkem o sedm oboustranných panelů.
Umístěna je od 15. října 2019 do 31. ledna 2020 ve
vestibulu městského úřadu Přelouč (Československé
armády 1665) a pro veřejnost bude otevřena v pracovní době MÚ Přelouč.
Pondělí a středa
Úterý
Čtvrtek
Pátek

8.00–11.30 a 12.30–17.00
8.00–11.30 a 12.30–13.30
8.00–11.30 a 12.30–13.30
8.00–11.30 a 12.30–13.30

Dne 16. listopadu 2019 bude v rámci akce „Sametovej bigbít“ výstava přemístěna v Občanské záložně a 17. listopadu 2019 v městském kině v rámci
slavnostního koncertu. Vstup na výstavu je zdarma.
Výstava se zaměřuje na vývoj v Přelouči od tzv. sametové revoluce až po komunální volby 1990. Stručněpopisuje Přelouč na konci 80. let 20. století a následněformou časové osy seznamuje diváka s vývojem
v Přelouči od 17. listopadu 1989 až do 23. prosince 1990

Některé události dává do kontextu s děním v Praze
a celé republice. Návštěvník se tak např. dozví, že první
nespokojení občané se v Přelouči začali scházet zřejmě
již od 18. listopadu v bytě správcové v Občanské záložně, na náměstí se však sešli až 22. 11. a oficiálně poprvé 23. 11. Následovala řada mítinků, které vyvrcholily
27. 11. generální stávkou, kdy bylo plné náměstí lidí
a údajně podle některých pamětníků přišlo víc lidí, než
na prvomájovou manifestaci téhož roku. Poté se mítinky přemístily do interiérů Občanské záložny, Masarykova domu či Orlovny. Začalo komplikované jednání
Občanského fóra s národním výborem.
Teprve koncem března 1990 přestali tvořit většinu
vedení města zástupci komunistické strany. V červnových parlamentních i listopadových komunálních volbách pak vyhrálo Občanské fórum. Zásadní událostí
léta 1990 bylo sejmutí a odstěhování tanku – pomníku
z přeloučského náměstí, tento počin vyvolával tehdy
velké diskuse.
Na výstavě je k vidění řada dokumentů (výzvy, zápisy z jednání, plakáty, dopisy) a také několik dosud
nepublikovaných fotografií. Pochází ze sbírek přeloučského muzea, Státního okresního archivu Pardubice
a archivu sboru J. B. Foerster Přelouč. Některé z těchto
materiálů dodali občané města. Za vyvolání barevných
diapozitivů z prosince 1989 děkujeme fotografovi Východočeského muzea v Pardubicích panu Luďkovi Vojtěchovskému. Výstavu již nepřipravovali pamětníci, ale
historik/správce muzejních sbírek a nepamětník Matěj
Pešta. Prostudoval písemné prameny a hovořil s řadou
pamětníků.
Příjemné oslavy 30. let svobody vám přeje
MAS Železnohorský region.

