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Zprávy z radnice

Přeloučský ROŠT

Zastupitelstvo města
Dne 23. 6. 2020 se konalo již zpátky
v zasedací místnosti Městského úřadu
XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, na kterém se například projednala
velikostní skladba bytů v architektonické
studii Na Hodinářce. Zastupitelé si vyslechli
informace zástupce KVB advokátní kanceláře Pardubice a rozhodlo se, že výstavba
projektu Hodinářka II. bude realizována formou zřízení práva stavby společně s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Starostka města přednesla zprávu o činnosti
rady města v období mezi X. a XI. zasedání
zastupitelstva, projednaly se návrhy a stanoviska výborů majetkového, finančního,
OV Klenovka a OV Lohenice, závěrečný účet
města Přelouč za rok 2019, který pro projednání souhlasí s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2019 bez výhrad.
Schválila se účetní závěrka za rok 2019 a návrh rozpočtového opatření č. 3 města na
rok 2020. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
také Investiční rozpočtový výhled na roky
2020–2024. Projednalo se několik majetkových převodů, dále se předběžně odsouhlasil budoucí bezúplatný převod pozemků,
technické a dopravní infrastruktury (komunikace, splašková a dešťová kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení) a veřejné zeleně
pro budoucí vilovou zástavbu na pozemcích p.č. 856/5 a p.č. 856/6 v k.ú. Přelouč do
vlastnictví města Přelouč za podmínky uzavření budoucí smlouvy darovací, ve které
budou speciﬁkovány podmínky pro budoucí převzetí pozemků a uvedené infrastruktury. Zastupitelé zamítli žádost společnosti
KK Investiční s.r.o. Chrudim o odkoupení
pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Přelouč. Schválil se návrh OZV č. 2/2020 o nočním klidu
a dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 15/2020 mezi městem Přelouč a FK Přelouč z.s. na dofinancování pořádání 62. ročníku Celostátního
žákovského turnaje, turnaj se kvůli koronavirové pandemii nekonal. Na závěr zasedání se také schválila Zpráva o činnosti města,
jeho orgánů a zařízení v roce 2019.

Rada města
Během léta se konala 13. 7. 2020 44. schůze Rady města Přelouče a projednal se například návrh dodatku ke smlouvě o odvozu
odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a. s., projekt „Regenerace sídliště
U Sokolovny – II. Etapa“ – podání žádosti
o dotaci na tento projekt, několik majetkových převodů, zřízení věcných břemen. Ra9/20
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da také mimo jiné schválila dodatek č. 1
smlouvy o výpůjčce budovy hasičské zbrojnice bez čísla popisného a evidenčního mezi městem Přelouč a Sborem dobrovolných
hasičů Lohenice, kupní smlouvu na prodej
79 ks betonových stropních panelů z demontáže opevnění břehů Račanského rybníka, několik smluv na dotace poskytnuté
městem do 50 tis. Kč na rok 2020, smlouvu
o provedení interního auditu s ﬁrmou AUDIT OBECE s.r.o. Příbram. V rámci příprav
26. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing se na této radě schválilo přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR, přijetí nadačního příspěvku od Nadace ČEZ
a přijetí neinvestiční dotace od Pardubického kraje. Projednaly se také zápisy ze schůze KMS Tupesy ze 16. 6. 2020, KMS Lhota –
Škudly ze dne 15. 6. 2020, KMS Štěpánov ze
dne 3. 6. 2020, dále také zápis Kulturní a školské komise ze dne 10. 6. 2020 a Sociální a zdravotní komise ze dne 8. 7. 2020.
Další letní v pořadí 45. schůze Rady
města Přelouče se konala dne 3. 8. 2020.
Schválila se například výjimka z vnitřní
směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – na rekonstrukci veřejného osvětlení
v místní části Mělice v rozsahu zemních
prací, kabeláže, uzemnění a základů stožárů svíti del pro společnost ENERGOLAND spol. s r. o. Srnojedy, smlouva o spolupráci na akci „Realizace úspor energie –
Školní jídelna – zateplení“ mezi městem
Přelouč a Regionální rozvojovou agenturou
Pardubického kraje, smlouva o poskytnutí
dotace na úhradu nákladů na regeneraci
veřejného prostranství na sídlišti k projektu „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – I. etapa“ se Státním fondem podpory
investic Praha-Vinohrady, smlouva o spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje – „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“,
dodatek č. 1 SoD „Sportovní hřiště s běžec-

kým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč“ na realizaci této zakázky s dodavatelem
Linhart spol. s r. o. Brandýs nad Labem, jímž
se posouvá termín realizace zakázky z důvodu pozdějšího přidělení dotace. Na této radě se také projednala veřejná zakázka „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 1. část (stavební práce) – zpevnění plochy, osvětlení,
garáž“ a rozhodlo se, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel Agrostav Pardubice a. s. za nabídkovou cenu
2 883 280,79 bez DPH. V rámci projektu „Revitalizace Račanského rybníka“ se schválil
také dodatek č. 2 smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o. Proseč, kterým se
zvyšuje sjednaná smluvní cena o částku
144 743,10 Kč bez DPH z důvodu pořízení
vhodné zeminy na vytvoření sklonu břehů
a litorálního pásma, výměny pochozího roštu a opravy zpevněné plochy u stavidla. Rada schválila záměr výpůjčky části pozemku
p.č.st. 124/3 v k.ú. Přelouč na dobu neurčitou Farnímu úřadu Církve československé
husitské Přelouč za účelem vykonávání
údržby pozemku. Rada také vzala na vědomí výsledky nezávislé kontroly hospodaření příspěvkových organizací města společností AUDIT OBCE s.r.o. na základě pověření
zřizovatelem. Projednaly se majetkové převody a zřízení věcných břemen, dále také
například body z jednání OV Lohenice ze
dne 12. 7. 2020, OV Klenovka ze dne 19. 6.
2020 a Sportovní komise ze dne 24. 6. 2020.
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Inzerce

Doplňující informace z jednání 43. schůze Rady města Přelouče ze dne 8. 6. 2020: Do
projektu kraje ﬁnancovaného z operačního
programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová pomoc dětem ve
vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II“
se zapojila také Mateřská škola Přelouč, Za
fontánou 935.
Všechna usnesení z rady a zastupitelstva
města naleznete na webových stránkách
města.
MG

Pozvánka na výstavu a Den otevřených dveří
Odbor sociální vás srdečně zve na výstavu výtvarných děl
dětí umístěných v pěstounské péči, která se bude konat
v rámci Týdne (pro) pěstounství ve dnech 14.–20. 9. 2020.
Výstava bude umístěna
v přízemí vestibulu Městského úřadu v Přelouči.
Den otevřených dveří se koná dne 16. 9. 2020
na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kancelář č. 2.12.
9/20
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Regenerace sídliště U Sokolovny
Za uplynulý rok se uskutečnilo několik veřejných projednání úprav veřejného prostranství sídliště ohraničeného ulicemi Kladenská, Žižkova,
K. Čapka a Smetanova. Za četné účasti místních obyvatel byly projednány
úpravy navrhovaných tras chodníků, parkovacích stání, umístění mobiliáře,
dětských a sportovních hřišť a výsadba zeleně.

Na projekt Revitalizace Račanského rybníku, reg. č. projektu CZ.05.4.27/
/0.0/0.0/19_131/0010370 Město získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady na projekt dosáhly 2 495 212,13 Kč, z toho dotace činila 1 541 012,36 Kč.
Součástí dotovaného projektu nebylo vybavení městským mobiliářem,
ale pochopitelně okolí rybníku bude doplněno o lavičky, odpadkové koše
a o další výsadbu zeleně tak, aby se tato lokalita stala dalším příjemným
místem pro odpočinek v našem městě.
Ing. Lada Kubínová, M. Beránek

50 let nezištné práce věnované
přeloučským věžním hodinám

Projekt byl rozdělen dle území na 2 realizační etapy, a to:
– I. etapu, jež je ohraničena ulicemi Žižkova, Čs. armády, Smetanova a Kladenská a
– II. etapu, která je vymezena ulicemi Žižkova, K. Čapka, Smetanova
a Čs. armády.
Na I. etapu Město požádalo v roce 2019 o dotaci ze Státního fondu podpory investic. Žádost byla úspěšná a Město získalo dotaci v max. možné
výši 6 mil. Kč. Výběrové řízení na dodavatele vyhrála společnost Agrostav
Pardubice a. s. a celkové náklady činí bezmála 14,5 mil. Kč. Vítězná ﬁrma si
převzala staveniště dne 30. 4. 2020 a i přes nepřízeň počasí vlivem přívalových dešťů by měla regeneraci lokality dokončit do konce října 2020.
Velice děkujeme všem účastníkům veřejných projednávání a všem místním obyvatelům za jejich participaci na projektovém záměru a také za trpělivost a shovívavost při stavebních pracích, neboť v okolí této lokality se sešlo
hned několik stavebníků. V průběhu realizace spolupracujeme s předsedy
společenství vlastníků jednotek a vzniklé problémy řešíme.
Současně s realizací I. etapy probíhají přípravy na podání žádosti o dotaci
na II. etapu. Věříme, že i ta bude úspěšná a v roce 2021 budeme moci dokončit regeneraci celé lokality.
Ing. Lada Kubínová, M. Beránek

Revitalizace Račanského rybníku
Většina občanů jistě zaznamenala stavební práce na Račanském rybníku. Ano, můžeme Vám ho představit v „novém kabátě“.
Po vypuštění rybníku na podzim 2018 v souvislosti s napadením ryb herpes virusem a po jeho nezbytném vysychání byly v květnu 2020 společností
PP-GROUP.cz s.r.o. započaty stavební práce. Došlo k odstranění dnového sedimentu, zmírnění sklonů svahů, úpravám stromové a keřové zeleně, vybudování nového přístupu do prostoru zátopy rybníka a vytvoření funkčního
litorálního pásma (mělčiny). Tyto práce přispějí ke zlepšení biologických
funkcí rybníku a zlepšení zdravotního i estetického stavu zeleně.
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Když mladý Jaromír Marek nastupoval v červenci roku 1970 do zaměstnání jako školník v základní škole na dnešním Masarykově náměstí v Přelouči, dostal do péče i věžní hodiny na budově školy. Brzy pronikl do problematiky jejich chodu a oprav a udržoval je
stále v provozuschopném stavu. Přestože
zaměstnání ve škole v roce 1995 opustil,
věžním hodinám zůstal věrný a nadále zajišťoval jejich chod a opravy. Pracovně působil v Přelouči, a tak měl k hodinám stále blízko. A věrný je jim dodnes, i když ho
současné zaměstnání před několika lety
zaválo do krajského města a v místě svého
bydliště se objevuje pouze jedenkrát v týdnu. V létě letošního roku uplyne
50 let, které pan Marek přeloučským věžním hodinám věnoval a doufáme,
že se jim bude věnovat i nadále. A je nutné podotknout, že to bude 50 nezištných let, neboť za péči o hodiny nikdy žádnou odměnu nepobíral a věnuje se jim v době svého osobního volna. Takže alespoň tímto mu chceme za
50 let práce pro město poděkovat.
Miroslav Manžel

Výstavba
splaškové kanalizace
v místní části Mělice
Největší investiční stavba pro následující 2 roky byla zahájena. Dne 21. 7.
2020 bylo předáno staveniště pro stavbu „Splašková kanalizace Mělice
s převedením odpadních vod do Lohenic“.
Co stavba zahrnuje? Jedná se o výstavbu oddílné splaškové kanalizace,
kdy budou odpadní vody převáděny přes obec Lohenice do kanalizačního
systému města Přelouč. V obci Mělice i ve východní části Lohenic je navržen
kombinovaný způsob odkanalizování – gravitační a tlakové kanalizace v celkové délce 3 774 m a celkem 2 přečerpávací stanice. Součástí je i výstavba
kanalizačních přípojek, skládajících se z veřejné a soukromé části.
Stavební práce budou zahájeny na realizaci výtlačného potrubí Mělice –
Lohenice, protože v Mělicích bude v termínu 08 – 11/2020 probíhat stavební
práce na kabelizaci vrchního vedení elektrické energie (investice ČEZ).
Smlouvy o realizaci stavby domovní kanalizační přípojky uzavíralo Město s vlastníky nemovitostí v místní části Mělice a části Lohenic již v roce 2019.
Zároveň byla na začátku roku 2019 podána žádost o zařazení akce do „Seznamu akcí Programu MZe 129 300, podprogram 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II“. Naší
žádosti bylo vyhověno a v červenci letošního roku jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 10,388 mil. Kč.
Veřejné zakázky na výběr zhotovitele se zúčastnilo celkem 8 ﬁrem. Nejvýhodnější nabídku dle hodnotících kritérií předložila Společnost Mělice (správce VPK Suchý s.r.o.), Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky,
IČ: 27085201, se kterou byla dne 28. 5. 2020 podepsána smlouva o dílo.
Sjednaná cena díla činí 36 967 819,56 Kč bez DPH.
Ing. Lada Kubínová, M. Beránek

Zprávy z radnice – Odbor životního prostředí
Nový kontejner na sběr textilu
v Pardubické ulici

Sběr bioodpadu na sídlišti
prozatím pokračuje, ale…

Možná jste si již všimli, že bílý kontejner na textil v Pardubické ulici u křižovatky s ulicí K. Čapka změnil svoji podobu. Funkci má ale stále stejnou,
a ještě něco navíc. Jedná se o nejnovější typ sběrného kontejneru spol. Textil
ECO, a. s., na jehož
vývoji se podílelo
i VUT Brno – katedra průmyslového designu. Kontejner je nově osazen
i výdejními boxy.
Na jednom místě
tak občané získají
možnost odevzdat
oděvy, které nepotřebují, a současně
si zde mohou vyzvednout balíček
s oděvy vybranými
na e-shopu firmy
(genesis-eshop.cz),
a to v podstatě kdykoli. Nabízena je kompletní služba, která prodlužuje životnost oděvů a šetří
tak životní prostředí. Na horní části kontejneru jsou umístěny solární panely,
prostřednictvím kterých je „Chytrý tučňák“ dobíjen. Kontejner dále obsahuje USB porty, díky nimž si lidé mohou nabít svůj mobilní telefon. Současně je každý kontejner vybaven senzory, které zaznamenávají teplotu, prašnost,
vlhkost vzduchu a atmosférický tlak v okolí kontejneru, a také displej, který
tyto informace zobrazuje. Připravuje se aplikace umožňující sdílení těchto
informací. Věříme, že kontejner bude sloužit ke spokojenosti občanů.
Ing. Helena Klápová

Po čtyřměsíčním svozu bioodpadu z kontejnerů na sídlišti lze konstatovat, že oproti začátku se čistota obsahu zlepšila, ale neustále se v kontejneru objevují igelitové sáčky, tašky, květináče, krabice od pizzy, ale

Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozařízení
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro místní
části města Přelouče svoz komunálního velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení pocházejícího z domácností
v rámci zpětného odběru.
Velkoobjemový odpad: nábytek, matrace, linoleum, kočárky, koberce,
zrcadla apod.
Nebezpečný odpad: oleje, zbytky barev, obaly od barev, pryskyřice,
rozpouštědla, léky apod.
Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky apod.
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Zprávy z radnice – Odbor správy majetku

i plastové lahve nebo plechovky od nápojů. V takovém případě se kontejnery na bioodpad musí odvážet spolu se směsným odpadem. A je to velká
škoda, protože převážná část obsahu kontejneru je skutečně taková, jaká
má být. Proto ještě jednou žádáme občany, buďte ohleduplní, nekažte
ostatním jejich snahu! Děkujeme.
Proč, když kontejner na plasty je hned vedle?
Ing. Helena Klápová

Stávající síť budek ve městě Přelouč
byla v červenci 2020 nově rozšířena
Stávající síť budek ve městě Přelouč byla v červenci 2020 nově rozšířena
o celkem 12 nových budek v oblasti Račanského rybníka. Tato akce byla provedena v rámci kompenzačních opatření pro akci „Revitalizace vodního toku Švarcavy a Račanského rybníka“. Jednotlivě bylo umístěno 7 ks sýkorníků,
3 ks špačníků a 2 ks netopýrníků vč. informační cedule. V současné době je
již na 4 lokalitách ve městě umístěno celkem 43 budek.
Celá tato činnost je prováděna ve vzájemné spolupráci Města Přelouče
a ﬁrmy EKOSFER Solutions, s.r.o.
Mgr. Jan Feranec

PNEUMATIKY, STAVEBNÍ SUŤ, BIOODPAD, SUDY S ASFALTEM,
ETERNIT, STAVEBNÍ POLYSTYREN NE!

Termín svozu:

sobota 26. září 2020
STANOVIŠTĚ
HODINY
LOHENICE – parkoviště u restaurace
8:00 – 8:15
MĚLICE – před obchodem
8:25 – 8:40
KLENOVKA – na parkovišti u školy
9:00 – 9:20
ŠTĚPÁNOV – u kontejnerů
9:30 – 9:45
TUPESY – točna u zastávky
10:25 – 10:35
ŠKUDLY – u požární nádrže
12:00 – 12:15
LHOTA – na návsi
12:20 – 12:35
UPOZORŇUJEME, ŽE JE TŘEBA VYČKAT PŘÍJEZDU SVOZOVÉHO AUTA.
9/20
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Kultura
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Prázdniny
S knížkou do života

Knihvazačská dílna
první pomoci

Ani v době letních prázdnin jsme nezapomněli na naše nejmenší čtenáře.
Protože víme, že v době dovolených a výletů
se nesejdeme v plném počtu, uspořádali jsme
v červenci pro děti a jejich rodiče „čepičkovanou“
v Městském parku. Proč čepičkovanou? Všechny
úkoly byly inspirovány trpaslíčky a každý z nich
byl ozdobený jinak barevnou čepičkou. Po splnění všech úkolů mohli děti a rodiče vrátit přečtené knihy a vypůjčit nové.
Na srpen jsme si pro děti a rodiče připravili letní piknik v zahradě u Skautského centra v Přelouči. Děkujeme Rodinnému centru Sluníčko za
poskytnuté zázemí a Technickým službám za posekání zahrady.

Co s knihou, která je poškozená?
Tato otázka je velmi častá u výpůjčního pultu
každé knihovny a jistě si ji kladou i čtenáři nad
svými vlastními knihami, které už ohlodal zub času. Někdy stačí malá nepozornost, někdy se prostě jedná o nekvalitní vazbu. A také čas nebývá ke
knihám příliš laskavý.
V Městské knihovně především naše čtenáře
prosíme, aby při opravě nepoužívali izolepu. Jednoduchý přeložený papírový pásek, namazaný
lepidlem Herkules, udělá knize mnohem lepší
službu. Výhodou je také možnost opravu zkusit
znovu, když lepidlo ještě není zaschlé a pokud se
první pokus nepodaří.
Když už kniha opravdu dosloužila a je neopravitelná nebo ji z nějakých důvodů doma už mít
nechceme, nezbývá než zamířit do sběrných surovin nebo ještě lépe do kterékoliv knihovny. Kni-

hovna je totiž přesně to místo, kde Vaše kniha může najít nového majitele. Také u nás se ujímáme
takových knih a doplňujeme náš knižní fond, nabízíme je do menších knihoven nebo zájemcům
z řad čtenářů.
Možná také patříte k nešťastným vlastníkům
poškozených, ale přesto milovaných knižních titulů. Na začátek letošního října jsme jako dárek
pro veřejnosti v Týdnu knihoven připravili na sobotu 10. 10. od 14.00 v knihovně knihvazačskou
dílnu první pomoci. Zájemci si budou moci pod
odborným vedením zkušeného knihvazačského
mistra Jaroslava Těsnohlídka vyzkoušet drobné
knižní opravy, vlastnoručně si spravit svou knihu
a naučí se jistě ještě pár dalších vychytávek, použitelných při opravách knih.
Dílna je určena dětem i dospělým a prosíme
zájemce, aby se co nejdříve přišli přihlásit do
Městské knihovny, protože míst na kurzu je jenom 10.
L. Hývlová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI ZVE K NÁVŠTĚVĚ
A NABÍZÍ NOVÉ TITULY

V září nabereme nové síly a od října se s programem S knížkou do života těšíme na shledanou.
Pokud máte děti ve věku 1,5 – 3 roky, rádi Vás
mezi sebou přivítáme.
Petra Šitler

Sobotní piknik
S dcerou jsme se zúčastnily krásné akce konané v sobotu 8. 8. knihovnou v Přelouči na zahradě u RC Sluníčko. Počasí vyšlo báječně a tak
si děti užívaly hru s maňásky, stavebnicemi a knížkami. Díky skvělé organizaci pracovnic knihovny
se děti seznámily s novými kamarády, knihami
a hračkami. Děkujeme a již se těšíme na další akce
pořádané knihovnou.
Jitka Němcová
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NAUČNÁ LITERATURA
Vojenství, politika
JENŠÍK, Miloslav
Anthropoid kontra Heydrich:
známe celou pravdu?
Praha: Epocha s.r.o., 2020.
Právo
KEDROŇ, Radek
Sněžím!: deník bílé maﬁe.
Praha: Zeď, 2020.
Životopisy, rozhovory
HORYNA, Dan
Dan Horyna: přežil jsem sám
sebe. Praha: Cosmopolis, 2020
LANDOVSKÁ, Beatrice
Nikdy není pozdě na šťastné
dětství. Praha: Garamond, 2019.

Svérázné vzpomínky dcery herce Pavla Landovského na dětství
ve velmi nekonformní rodině.
KRÁSNÁ LITERATURA
HÁJÍČEK, Jiří
Plachetnice na vinětách.
Brno: Host, 2020.
NIEDL, František
Já, rytíř. Brno: Moba, 2020.
LEVI, Primo
Když ne nyní, kdy?
Voznice: Leda, 2020.
Román italského spisovatele
líčí osudy východoevropských
Židů a jejich partyzánský boj za
druhé světové války.

LITERATURA
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
FURMAN, Ben
Toníkův zlý sen: ... a jak mu s ním
babička pomohla.
Praha: Portál, 2020.
Jednou je Toník u babičky a prozradí jí, co ho trápí. A babička ví,
jak na to. Toníkův zlý sen není
jen příběhem o nočních můrách, ale vůbec o tom, jak zařídit, aby nás netrápilo, že nás
něco trápí. Knihu doprovázejí
informace pro rodiče o tom, co
jsou noční můry a jak se s nimi
dá pracovat.
J. K.

9/20

7

Kultura
POZVÁNKA
GALERIE VINOTÉKA U KOTÝNKŮ
A POŘADATELÉ
OZNAMUJÍ VŠEM PŘÍZNIVCŮM, ŽE:

VE STŘEDU 30. ZÁŘÍ 2020
OD 19.00 HOD. U KOTÝNKŮ

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
KOLEM LABE U PŘELOUČE

KONEC VÁLKY V PŘELOUČI NA JAŘE 1945

ZA HISTORICKÝMI MOSTY, MLÝNY A PLOVÁRNAMI
Komentovaná procházka – vede Matěj Pešta
12. září 2020
Sraz účastníků ve 14 hodin v Hlávkově ulici, Přelouč
Vstupné zdarma

Přednáší PhDr. Jiří Chmelenský
22. září 2020 v 18 hodin
Přednáška v sále KICMP
Vstupné 40 Kč

VYSTOUPÍ PAN JIŘÍ ČERNÝ
SE SVÝM POSLECHOVÝM POŘADEM

KAREL
GOTT

GUATEMALA, HONDURAS, BELIZE
ANI ZA MILION
Detektivní komedie s Jiřím Langmajerem
a Adélou Gondíkovou
24. září 2020 v 19 hodin
Kino Přelouč
Vstupné 280/250 Kč

a jeho začátky
v 60. letech
Předprodej vstupenek U Kotýnků
od úterý 15. září 2020.

září 2020
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Kultura

Cestopisná přednáška Milana Šťourače
6. října 2020 v 17.30 hodin
Přednáškový sál KICMP
Vstupné 40 Kč

VĚRA MARTINOVÁ A SKUPINA MERITUM
ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR
Koncert přeložený z letošního jara
7. října 2020 v 19 hodin
Občanská záložna
Vstupné 300 Kč

Srdečně vás zvou pořadatelé.

JUBILEUM TOUR 2020
22. října 2020 v 19 hodin
Kino Přelouč
Vstupné 330/300 Kč

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
KONCERT KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
4. listopadu 2020 v 19 hodin
Kino Přelouč
Vstupné 260/220 Kč

Komedie o dvou dílech
Hrají – Josef Carda, Jana Švandová, Rudolf Hrušínský
2. listopadu 2020 v 19 hodin
Kino Přelouč
Vstupné 300/280 Kč

MORAVANKA
Předvánoční koncert
25. listopadu 2020
v 19 hodin
Kino Přelouč
Vstupné 240/220 Kč

TANEČNÍ KURZY
V OBČANSKÉ ZÁLOŽNĚ
ZÁŘÍ 2020
4. září
11. září
25. září
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v 17 a ve 20 hodin
v 17 a ve 20 hodin
v 17 a ve 20 hodin
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ

PŘELOUČÁCI
Helena Breberová
Marie Látová
Anna Suchánková
Irena Burešová
Marie Pavlíková
Ladislav Mach
Marie Čermáková
Jana Valcová
Eva Černá
Jindřich Čálek
Marta Hurychová

Jubilanti červen
František Vítek
Josef Drahokoupil
Jiří Pleskot
Stanislava Kolmanová
Věra Musilová

92 let
91 let
85 let
80 let
75 let

Stříbrná svatba
Jana a Radek Lomičovi

17. 6.

Jubilanti červenec
Zdeňka Miholová
Miroslav Brebera
Vladimír Dušek
Drahoslava Ledrová
Jindřich Plaček
Ota Bulis
Bohuslava Šimková
Pavla Šimonová
Božena Klečková

září 2020
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Společenská rubrika

101 let
93 let
93 let
92 let
92 let
89 let
89 let
88 let
88 let

88 let
87 let
87 let
86 let
85 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let

Koncerty kapely Buď ﬁt
Prvním hudebním souborem naší školy,
který po dlouhé době epidemie začal veřejně
koncertovat, byla kapela Buď ﬁt. Jejich první

nin si Buď ﬁt zahráli v pardubických Bubeníkových sadech, kam je na svůj koncert pozvala
kapela Stresor.

Diamantová svatba
Ludmila a Vladimír Nepokojovi

2. 7.

Jubilanti srpen
Vlasta Midlochová
Luboš Bulušek
Ladislav Holík
Jiří Kryštůfek

89 let
87 let
86 let
75 let

Dne 2. 7. 2020 oslavili

manželé Ludmila a Vladimír Nepokojovi diamantovou svatbu.
Velice gratulujeme k 60. výročí společného života
a přejeme manželům Nepokojovým hlavně hodně zdraví a lásky.
SPOZ, redakce Roštu
Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 8. září 2020 uplyne rok
od úmrtí našeho tatínka,

16. září 2020 uplyne 110 let
od narození naší milované maminky,

pana Josefa HANUŠE.

paní Ludmily CIRKLOVÉ.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají dcery s rodinou.

Vzpomínají synové
Jarka a Péťa.

Kapela Buď ﬁt
vystoupení se uskutečnilo 24. 6. na náměstí
T. G. Masaryka. Kapela pod vedením pana
učitele Nedbala zahájila pravidelné středeční
letní koncerty. Koncert byl doplněn o vystoupení mažoretek. V druhé polovině koncertu
pak zahrál Jazz Band Jindřicha Pavlíka ze ZUŠ
Lonkova – Pardubice. Začátkem letních prázd-

Mažoretka Andrea Šedivá
Rádi bychom vás pozvali na koncerty,
které se uskuteční na konci letních prázdnin.
25. 8. Buď fit zahrají v autokempu Buňkov,
26. 8. přes kulturním domem ve Chvaleticích
a 27. 8 se rozloučí s prázdninami ve Spojilu.
Rádi vás na těchto akcích uvidíme.
Michal Chmelař

Dechový orchestr
zahraje v senátu
Dechový orchestr zahájí tradičně nový školní rok týdenním letním soustředěním na konci srpna v budově ZUŠ. Letos se má opět na
co připravovat. Hned první veřejný koncert
se uskuteční 22. září ve Valdštejnské zahradě
v senátu České republiky. Orchestr a mažoretky dostali pozvání od paní senátorky Horské
a v tomto krásném prostoru vystoupí opět po
pěti letech.
Další koncerty, které orchestr v letošním
školním roce čekají, jsou tradiční vánoční koncert, mezinárodní soutěž dechových orchestrů a soutěž základních uměleckých škol. Domluvený je už i termín festivalu Polanského
Přelouč. Na něm se náš orchestr představí
5. 6. 2021. Stále v jednání je zájezd na mezinárodní soutěž v Toskánsku na jaře 2021. Vše
záleží na tom, jak se bude vyvíjet situace
okolo epidemie. Organizátoři soutěže velmi
stojí o účast našeho orchestru a snaží se pro
nás zařídit maximální bezpečnostní podmínky. Nezbývá než věřit, že se situace zklidní a následující školní rok již proběhne bez
problémů.
Michal Chmelař

Poděkování na druhou
Na základě myšlenky vambereckých krajkářek vytvořily ženy z kurzu paličkování
DDM Přelouč srdíčka jako poděkování za
aktivní pracovní nasazení během pandemie. Srdíčka směřovala na EUC Kliniku Přelouč, Domácí
zdravotní péči Včelka, Domácí zdravotní péči Kamilka, Pečovatelskou službu města Přelouč, sociální
odbor MěÚ Přelouč a Domov u fontány. Poděkování patří jak autorkám srdíček, tak všem z „první linie“.
Redakce Roštu
9/20
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Ohlédnutí
za koncem školního roku
Závěr školního roku bývá ve znamení výletů,
zlepšování známek, fotografování tříd, loučení
s deváťáky. Ten loňský byl kvůli onemocnění COVID-19 jiný.

25. května se otevřela škola žákům prvního stupně. Tuto možnost využilo celkem 194 dětí. Mnozí
se těšili, že opět uvidí nejen svou paní učitelku, ale
především kamarády. Museli si ale přivyknout přísnějším hygienickým pravidlům – maximálně 15 žáků
ve třídě, 1 žák v lavici, lavice 2 metry od sebe, častá
desinfekce a větrání a samozřejmě používání roušek.

Žáci 1.–3. tříd měli nástup o to dobrodružnější, že se jejich výuka přesunula do budovy 2. stupně
v ulici Školní. Jejich budova (ul. Kladenská) musela
být kompletně vyklizena z důvodu rekonstrukce
stropu ve 2. patře. A tak se tihle malí žáčci do konce
roku usídlili v lavicích mnohem větších spolužáků.
Protože nástup 1. stupně nebyl povinný pro
všechny žáky, řada jich zůstala doma a pokračovala
ve výuce na dálku. Klobouk dolů před všemi vyučujícími, které měly kromě dopoledních hodin strávených ve škole ještě odpolední výuku.
V červnu se do školy podívali také žáci druhého
stupně. Vzhledem k tomu, že jejich třídy obývali
mladší spolužáci, bylo jim vyhrazeno jedno dopoledne v týdnu. Se svými třídními učiteli si tak mohli
popovídat o nelehké výuce na dálku a kupodivu
z řady úst zazněla věta, že už se těší zpátky do školy.

spěli vynikajícím občerstvením. Děti si připravily
zajímavý program plný písniček, hádanek, soutěží,
her, vědomostních kvízů, a 5.B se dokonce pustila
do chemických pokusů. Není divu, že se odpolední
zábava protáhla až do večerních hodin. 26. června
se děti dočkaly předání vysvědčení, 7.A si kromě něho odnesla ještě diplom za úspěšné zvládnutí výuky na dálku. Opravdový odpočinek od učení tedy
mohl začít.

a s ním i nová životní etapa sedmdesáti šesti prvňáčkům, které I. stupněm provedou třídní učitelky Mgr. Lenka Bechynská (1.A), Mgr. Zuzana Jánská (1.B) a Mgr. Zuzana Komendová (1.C). Novými
posilami našeho pedagogického sboru budou na
II. stupni Mgr. Erika Jodasová (Z-ZSV) a Mgr. Hana
Janoušková (AJ), na I. stupni již zmiňovaná třídní učitelka 1.C a ve školní družině Bc. Michaela Chejnovská, DiS. Po dvaceti osmi letech strávených na naší
škole odchází do důchodu paní učitelka Jitka Capaliniová. Za odvedenou práci jí děkujeme a všichni
jí přejeme, aby si zaslouženě odpočinula. Budeme
vzpomínat na její nevyčerpatelnou studnici energie
a úsměvů.
Uplynulý školní rok nám přinesl mnoho nečekaných změn a my jsme velice rádi, že ho máme za
sebou a že jsme vše společnými silami zvládli. Poděkování za to patří všem učitelům, kteří museli ze dne
na den přejít na distanční výuku. Všem žákům, kteří se snažili neprodloužit si o 3,5 měsíce prázdniny,
ale zkusit se učit více sami, v podstatě dobrovolně,
bez pomyslného „biče“ každodenní školní kontroly.
9/20
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Provoz ŠD v době koronaviru
Provoz školní družiny v době koronaviru byl
poněkud omezen. Ranní družina nefungovala,
odpolední byla do 16 hod. Děti byly rozděleny
do skupinek maximálně do 15ti dětí, skupiny
se nesměly promíchávat. V družince pokračovaly v těch třídách, ve kterých probíhala dopolední výuka. Protože jsme nesměli do svých družinových oddělení, bylo zabavení dětí náročnější.
Hráli jsme jen některé stolní hry, tvořili jsme
z papíru , četli jsme si pohádky . Při hrách jsme
dodržovali hygienická nařízení. K velké radosti

dětí jsme měli ve třídách k dispozici interaktivní tabule, na kterých jsme mohli hrát vědomostní i zábavné hry. Na oběd jsme měli upravený
časový rozvrh tak, aby se skupinky dětí nepotkávaly. Každá skupina měla vyhrazený svůj
koutek na oběd i toaletu. Děti zodpovědně dodržovaly hygienická pravidla i nařízení, patří jim
pochvala.

Rozloučení s deváťáky
Předposlední červnový den proběhlo netradiční slavnostní rozloučení s žáky devátých

ročníků. Třídy 9. A paní učitelky L. Horychové
a 9. B paní učitelky M. Skálové se nezávisle po
sobě sešly v knihovně školy, aby zde, alespoň
symbolicky, završily devítiletou školní docházku. Rozloučení doprovázela hudba, kterou si
žáci sami předem zvolili a na interaktivní tabuli
se objevila fotograﬁe třídy. Po projevech paní
učitelky třídní a paní ředitelky zazněla píseň
jejich mladší spolužačky. Všichni jsme se zase
rádi, i když jen na chvilku, společně potkali.
Přejeme všem hodně zdraví a úspěchů
při studiu na středních školách.

Výlety a loučení
Výlety jako takové se z pochopitelných důvodů
konat nemohly. Řada vyučujících využila alespoň
možnost pobytu v přírodě a vyrazila s žáky na procházku do blízkého okolí. Paní učitelky 5. ročníků
uspořádaly společně s dětmi na půdě DDM krásné
rozloučení, kterého se zúčastnili také rodiče. Ti při-

Deváťákům byla bohužel odepřena možnost tradičního slavnostního rozloučení v kině,
zato se alespoň společně vyfotografovali

Školní rok 2020/21
právě začíná
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A samozřejmě všem rodičům, kteří se nedobrovolně stali učiteli svých dětí nebo alespoň jejich každodenními pomocníky. Zvládli jsme to, ale asi všichni
doufáme, že v tomto rozsahu to bylo naposledy.
Netradiční období výuky nás připravilo o spoustu připravených akcí. Páťáci neodjeli do školy v přírodě, zrušen byl jednodenní zájezd do Legolandu
i pobytový zájezd do Francie. Nekonalo se ani tradiční „Rozloučení se školou“ žáků 9. tříd v městském
kině. Zrušeny byly výlety, exkurze, projektové dny,
dětský den i sportovní den, sběr papíru, všechny akce
pro předškoláčky včetně zápisu atd. Některé akce se
ale podařilo přesunout na podzim a doufáme, že
jejich konání již nic neohrozí. Ples k 60. výročí založení školy se bude konat 7. 11. 2020 – tedy vlastně již
k 61. výročí. Připravili jsme k němu informační bulletiny s krátkým přehledem historie školy, které jsou
k vyzvednutí v Kulturním a informačním centru
nebo přímo na městském úřadě. Přeložen na září
byl i T-Mobile olympijský běh pro žáky I. stupně
a tradiční prodej žlutých kvítků v rámci „Dne proti
rakovině“. Čtvrťáci by měli odjet v říjnu na plánovanou školu v přírodě.
Kompletní rekonstrukcí prošel během letních
prázdnin celý strop 2. patra na budově v ul. Kladen-

… a jak probíhalo rozdávání vysvědčení?

ská. Stavební práce trvaly tři měsíce, celé jedno patro bylo kompletně vyklizeno a všichni zúčastnění
od půlky července doufali, že vše proběhne podle
plánu a ﬁrma budovu 21. 8. předá k úklidu. Podařilo
se a velké poděkování za to patří panu Černému
z Odboru správy majetku MěÚ Přelouč za nepřetržitý dohled nad průběhem prací. Během letních
prázdnin byla ještě ve čtyřech třídách vyměněna
podlahová krytina, kompletně zrekonstruován kabinet chemie, dozděny a vyměněny čtvery atypické
dveře na dvou budovách a obložena vstupní chodba ke kancelářím školy.
Ve školním roce 2020/21 se počet našich žáků
bude pohybovat kolem 550, počet zaměstnanců
bude 48, školní družinu navštěvuje 180 žáků a škola sídlí ve třech plně obsazených budovách. Tato
čísla napovídají, že je téměř nemožné, aby celý následující školní rok proběhl bez sebemenších
problémů a komplikací. A tak si jen přejme, aby
se nám je společně se všemi rodiči i zřizovatelem
podařilo vyřešit k co největší spokojenosti všech
zúčastněných a abychom v červnu 2021 končili
školní rok s dobrým pocitem úspěchu v každém
z nás.
Magda Pacáková, ŘŠ
9/20
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Akce pro děti a mládež

Nabídka kroužků, kurzů a aktivit DDM Přelouč na školní rok 2020/2021
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Přeloučský ROŠT

Akce pro děti a mládež
tel.: 466 672 003, 739 633 508, e-mail: ddm@ddmprelouc.cz

Spolupráce se základními školami v Přelouči, Gymnáziem a SOŠ Přelouč
(nabídku kroužků obdrží děti ve škole v září od svých třídních učitelů)

Spolupráce se ZŠ Semín (dívčí klub, sportovní hry, logopedie, rybáři…)
Upozornění! Termíny kroužků jsou pouze orientační a mohou se změnit dle požadavků návštěvníků
a také s ohledem na efektivní využití pronajímaných prostor, zvláště u sportovních kroužků.
Zápis do zájmových útvarů bude probíhat od 1. 9. 2020 v DDM Přelouč, přihlášky je možno stáhnout
z našich www stránek a poslat na naši adresu, popř. oskenovanou e-mailem
9/20

14

9/20

15

Inzerce

Přeloučský ROŠT

září 2020

Inzerce

r. 2020

3ě(/28ý

– PÁTEK 18. =ÈěË v 17.00 h
6NDXWVNêGĤP QDGVtGOLãWČP

3ě(/28ý

– 67ě('$ 16. =ÈěË v 17.30 h
7ČORFYLþQD SOU – internát
(u kasáren)

/È=1ċ%2+'$1(ý

– 321'ċ/Ë 14. =ÈěËv 17.30 h
Sokolovna

MUŽI-ŽENY-MLÁDEŽ-52',ý(6 'ċ70,

FACEBOOK – .DUDWH3ĜHORXþ
VÝUKA SEBEOBRANY, SPORTOVNÍHO
KARATE, .21',ý1Ë&9,ý(1Ë
POSILOVÁNÍ, VYLEPŠENÍ MOTORIKY,
632/(ý(16.e$.&(7È%25<

9/20

16

9/20

17

Vybrané obce region Přeloučsko
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích
je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K 31. 7. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 279 673 uchazečů o zaměstnání. To je o 10 036 více než v červnu a o 74 553 osob více než před
rokem. Jedná se o nejvyšší hodnotu od února 2018, kdy bylo bez práce
celkem 280 899 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 261 685 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných
osob vzrostl na 3,8 % (červen 2020 – 3,7 %, červenec 2019 – 2,7 %).
Zaměstnavatelé nabízeli v červenci prostřednictvím ÚP ČR 334 283
volných pracovních míst, z toho 11 671 v rámci dohod mimo pracovní
poměr, tj. na DPP nebo DPČ. Pouze 75 944 evidovaných volných míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 258 339 pozic, tedy u 77 %,
pak zaměstnavatelé uvedli, že by na ně chtěli přijmout i pracovníky ze
zahraničí. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červen 2020) nejnižší míru nezaměstnanosti
v celé EU.

Informace o nezaměstnanosti
v Pardubickém kraji k 31. 7. 2020
V červenci vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 9539,
počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 26758 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 2,7 %.
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v okresech Pardubického
kraje: Litomyšl 1,5 %, Ústí nad Orlicí 1,7 %, Žamberk 1,9 %, Polička 1,9 %,
Holice 2,1 %, Vysoké Mýto 2,5 %, Hlinsko 2,6 %, Svitavy 2,6 %, Pardubice 2,7 %, Chrudim 2,8 %, Lanškroun 3,1 %, Česká Třebová 3,2 %, Přelouč 3,6 %, Králíky 3,6 %, Moravská Třebová 4,2 %.

Informace o nezaměstnanosti
okres Pardubice k 31. 7. 2020
K 31. 7. 2020 bylo evidováno 3346 osob. V průběhu července došlo
v okrese Pardubice k růstu počtu nezaměstnaných o 197 osob, tj. o 6,3 %.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu se zvýšil na hodnotu 2,8 %.
Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 7. 2020 evidováno celkem
16340 volných pracovních míst. V porovnání s předchozím měsícem počet volných míst vzrostl o 995 míst, tj. o 6,5 %. V okrese Pardubice sledujeme dlouhodobě výrazný převis volných míst nad počtem nezaměstnaných občanů. Je však třeba zdůraznit, že více než 48 % z těchto míst nemá
uvedeno konkrétní pracoviště v okrese Pardubice. Volná místa jsou nabízena zejména v odvětví obchod a služby, stavebnictví, elektrotechnika a výroba plastových výrobků. Na jedno volné místo připadalo v průměru 0,2 uchazeče.

Uchazeči (UoZ)
o zaměstnání
celkem

Podíl nezam.
na obyvatelstvu
v%

239

3,5

Chvaletice

81

3,6

Břehy

28

4,2

Choltice

23

3,1

název
Přelouč

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc červenec 2020 byla v obcích
regionu Přeloučsko:
Přepychy 9,03 % (4), Tetov 7,4 % (7), Sovolusky 7,1 % (7), Turkovice 6,5 % (11), Hlavečník 5,3 % (9), Sopřeč 5,2 % (9), Stojice 5,1 % (7),
Strašov 5,1 % (11), Přelovice 5,1 % (7), Poběžovice 5,1 % (3), Morašice 5,0 % (2).
Kontakty:
vedoucí
zprostředkování zaměstnání
NSD – hmotná nouze
SSP
příspěvek na péči
dávky OZP (průkazky)
Další informace najdete na:

950 144 407
martina.malinska@uradprace.cz
950 144 401
950 144 520/503
950 144 501/502/504
950 144 521/505/723
950 144 506
www.mpsv.cz a www.uradprace.cz
„Zpráva z podkladů ÚP“

0ċ676.È
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MĚSTSKÁ POLICIE
informuje

https://www.thomsonrogers.com/news/shoul 1

Letošní začátek školního roku bude výjimečný. Už jen v tom, že začíná po podstatně delší pauze, než jsme všichni zvyklí. Uvidíme, co to s naší mládeží udělá. Po takové
době do školy!
Pamatujme na to, a buďme za volantem
daleko více ostražití než kdykoli jindy. Zpomalit a bude-li potřeba i zastavit u přechodu
a pustit přejít chodce není jen zákonná povinnost, ale i slušnost. Těch pár vteřin vás určitě nezabije. Naopak, spěch a snížená pozornost může zabíjet raz dva.
Nezapomeňte na bezpečnostní pásy a sedačky. Až budete svou ratolest „vypouštět“ z auta, pamatujte, že je daleko bezpečnější nechat ji vystoupit na chodník než do
silnice.
Dost už kázání. Přeji vám lepší a svobodnější zbytek tohoto roku, a hlavně hodně
štěstí a zdraví.

Výpis některých událostí
Večerní jízda městem
se podnapilému řidiči nevyplatila
Ve večerních hodinách přijal dozorčí MP
Přelouč telefonické oznámení o podezřelém
černém osobním automobilu značky Mercedes. Podle oznamovatele toto vozidlo jezdí
v okolí nádraží a řidič je pravděpodobně podnapilý.

Na kamerovém systému města bylo podezřelé vozidlo nalezeno v ulici Nádražní. Ve
vozidle kromě řidiče seděli další dva lidi. Podle
chování a způsobu jízdy bylo více méně jisté,
že nejen řidič je pod vlivem nějaké návykové
látky. Na místo byla vyslána hlídka MP, která
vozidlo zastavila v ulici Jaselská. Jelikož řidič
nadýchal 2,5 promile, byla na místo přivolána
9/20

Popíjel alkohol na dětském hřišti

Řidiči, pozor děti!

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou
působností: Přelouč 3,6 %
Pardubice 2,7 %
Holice 2,1 %

18

hlídka PČR, která si celou událost převzala
k dořešení.

Dozorčí MP Přelouč si všiml na kameře
tří mužů sedících v altánku na dětském hřišti. Jeden z nich popíjel alkohol. Jelikož je na
všech takovýchto zařízení požívání alkoholu
samozřejmě zakázáno, vyslal na místo hlídku MP. Strážníci toto protiprávní jednání
ohodnotili blokovou pokutou.
Svlékal se na terase cizího domu
Opilí muž si spletl ulice a začal se svlékat
na terase cizího domu v domnění, že je doma. Překvapení majitelé rodinného domu
přivolali strážníky, ti „nezvaného hosta“ odvedli domů. Při cestě domů se ukázalo, že

ještě ztratil klíče, které naštěstí našli sousedé.
Za pomoci obětavých sousedů byl muž vpuštěn do svého bytu, kde mohl konečně dokončit odložení svých svršků.
Ztracený muž
V Hořicích nalezli strážníci značně zmateného seniora. Podařilo se jim zjistit jeho
jméno a pravděpodobné bydliště v Přelouči.
Následně nás požádali o součinnost. Na uvedené adrese naše hlídka zjistila, že zde muž
opravdu bydlí, ale není doma. Měl by být s celou rodinou někde na dovolené. Celá událost
měla šťastný konec. Rodina si muže vyzvedla na služebně MP Hořice.

září 2020

Trh práce
na Přeloučsku

Napsali nám
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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 28
Letní doba a s ní spojené příznivé počasí přetrvávající obvykle až do podzimu, stimuluje
mimo jiných i aktivitu motorkářů. A stávají se častěji, více než jindy situace, že nelze odolat
vyzkoušet si řízení motocyklu půjčeného kamarádem, i když zkoušející není vůbec držitelem
řidičského průkazu, popř. nemá oprávnění příslušné skupiny. Taková nelegální projížďka
však může vyjít velmi draze. Jedná se o přestupek, za něž se uloží pokuta od 25 000 Kč do
50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let. Pokud je delikvent držitelem řidičského průkazu, byť jiné skupiny, započítávají se mu ještě 4 trestné body. A neobstojí ani
výmluva, že projížďka byla realizována třeba jen na polní cestě. I tam totiž platí pravidla
silničního provozu.
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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Napsali nám
INFORMACE CHARITY PŘELOUČ

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

PRÁZDNINY A ZÁŘÍ
V JAKUB KLUBU
Dětem končí prázdniny a v Jakub klubu už se
zase připravujeme na školní režim. Škola, úkoly,
povinnosti… Ale i když nám prázdniny utekly jako
voda, tak jsme si je, i za současné situace, pořádně
užili. Děti docházely do klubu pravidelně, a tak se
nám podařilo zrealizovat všechny naše plány v podobě několika výletů.
Prvním byl výlet do zábavného parku Heroland a do kostnice v Kutné Hoře. Dětem se v Herolandu velmi líbilo, protože zde měli např. houpačky, trampolínu, velký hrad a motokáry, kde se

mohli vyřádit. Potom jsme se byli podívat v kostnici, děti uchvátila výzdoba z lidských kostí. Druhý
výlet, který jsme podnikli, byl do ZOO Chleby. Celou ZOO nás provedla paní průvodkyně a děti se
dozvěděly zajímavé informace o zvířátkách. Zážitkem pro ně bylo krmení lam, koz a lemurů. V srpnu
jsme pro děti uspořádali „tajuplnou stezku“ zdechovickým lesem, na jejímž konci, na Obřích postelích, na ně čekal sladký poklad. V Jakub klubu jsme
si potom ještě společně opekli buřty. Poslední
prázdninový výlet byl na Kunětickou horu u Pardubic. S dětmi jsme se byli podívat na hradby a na
Perníkovou chaloupku v nedalekém lesíku.
Když jsme zrovna necestovali po výletech, tak
si děti v klubu hrály, malovaly z barev na sklo, tvořily různé výrobky, chodily sportovat do tělocvičny
nebo na počítače. Pořádali jsme i ﬁlmové dny, kdy
jsme dětem promítali ﬁlm dle jejich výběru. Prázdniny v Jakub klubu jsme si zkrátka všichni užili a děti si odnesly pár pěkných zážitků.
Přes prázdniny jsme ale nezapomněli ani na školu. Na začátek školního roku momentálně plánujeme různé aktivity a tematické měsíce, které dětem
pomůžou s dobrým startem v novém školním roce.
Věnovali jsme se i dětem, které nastupují do 1. třídy a připravovali je na školní docházku. S nástupem školního roku očekáváme příchod dalších dětí. Tak hurááá do klubu! Budeme se těšit. ☺

PRÁZDNINY A ZÁŘÍ
V JAKUB KLUBU 18
Prázdniny v Jakub kubu 18 byly poněkud klidnější. Mladí lidé trávili volný čas a horké letní dny
spíše v přírodě a u vody, proto nebyla docházka
tak pravidelná.
Nelenili jsme a čas jsme věnovali plánování
pravidelných aktivit, které by mládež v Jakub klubu 18 ocenila. Každé pondělí se náš klub promění
v kino, což znamená, že vždy v pondělí promítáme
ﬁlm dle výběru mládeže. Středa zase patří sportu.

Každou středu věnujeme alespoň hodinu nějaké
sportovní aktivitě (společné cvičení, posilování,
apod.). Všechny čtvrtky si zase společně uvaříme
něco dobrého na zub. Mladí se tak mají možnost
učit pracovním dovednostem, mohou připravit
nějakou dobrotu nejen pro sebe, ale i pro návštěvníky klubu pro mladší. Ti to vždy ocení. ☺
Naši pozornost jsme zaměřili na prostory klubu. Cíl je jasný, zútulnit klub tak, aby se to mladým
líbilo, cítili se v něm dobře a do klubu se pravidelně vraceli. Proto se pracovnice jela inspirovat do
jiného klubu, který je zaměřený na naši cílovou
skupinu. Samotná mládež se může na zatraktivnění klubu podílet. I tvůj názor nás zajímá, i ty to můžeš ovlivnit. Těšíme se!
Bc. Aneta Šindelářová, DiS.

Poděkování za sbírku nádobí –
nová sbírka školních pomůcek
V měsíci červnu jsme v Jakub klubu sbírali nádobí a kuchyňské náčiní. A s velkým úspěchem –
velmi děkujeme dárcům. Nádobí nám také můžete nosit dál, hlavně hrnce, kastroly, pánvičky.
Průběžně zásobujeme rodiny v obtížné situaci,
především rodiče samoživitele.
Teď v říjnu vyhlašujeme další sbírku – školní
pomůcky pro děti. Některým rodičům se nepodařilo nakoupit všechny věci pro děti do školy, budeme rádi, když jim společně pomůžeme. Pera, tužky,
obaly, rýsovací pomůcky, pastelky, vodovky, tempery, modelínu, sešity, notýsky a další . . . Třeba
vám doma zůstaly nějaké věci po dětech, které
už do školy nechodí, možná když otevřete šuflík
psacího stolu objevíte „poklady“. Od pondělí do
čtvrtka12 až 17 hod. v Orlovně, Českobratrská 94, Přelouč, u kruhového objezdu, kousek
od Billy od vás školní pomůcky přeberou pracovnice Jakub klubu.
Děkujeme všem, kteří nám pomůžou pomáhat!
Rita Levinská, zástupkyně ředitelky

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
V Domově u fontány máme hodně důvodů, proč léto milovat
Letní měsíce, které právě zažíváme, nám v Domově vždy rychle a krásně
uplynou. Klienti rádi navštěvují zahradu, kde je stále co obdivovat. V poslední
době zde mohou např. najít mnoho originálních ručně malovaných oblázků,
které nám zasílají členové facebookové skupiny KAMÍNKY.
Velmi si toho vážíme a děkujeme za tyto malé milé dárky.
Také naše květinami osázené terasy lákají klienty k posezení a sdílení příběhů, které oni sami či jejich rodiny zažili.

Vystoupení kapely Choltičanka
Prázdniny jsou ale u nás také ve znamení akcí, které naše klienty pohladí
u srdce i na duši. Mezi takové určitě patří vystoupení kapely Choltičanka,
která má mezi našimi klienty mnoho obdivovatelů. Jejich hudba všechny posluchače vždy potěší a my jsme
velmi rádi, že i díky zapojení aktivizačních pracovnic se při jejich posledním červencovém vystoupení
ocitl nejeden klient na parketu.

Návštěva dětí z příměstského tábora MYKABO

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
Zprávy z Klasu

V červnu velice často míříme za pamětihodnostmi naší matičky Prahy. Tentokrát jsme vybrali Trojský zámek a pak podle vlastního uvážení každého buď zoologickou nebo botanickou zahradu. Přestože jsme měli domluvenou
naši výtečnou průvodkyni paní Kratochvílovou,
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Zpracování darů přírody
Léto je zároveň obdobím, kdy nám příroda naděluje mnoho ze svých
plodin. My je poté s klienty velmi rádi zpracováváme, aby si na nich mohli
naši obyvatelé později v roce nejen pochutnat, ale také od nich získat ukrytou sílu, kterou oplývají. Takto jsme například společnými silami nasbírali
květy lípy na lahodný a léčivý čaj nebo květy levandule, ze kterých jsme vyrobili lahodný sirup i olej.

Oslava dožínek
Za dary, které nám příroda přenechává, je dobré poděkovat, proto jsme
pro klienty uspořádali oslavu dožínek. Společně jsme poseděli a povídali si
o tomto krásném lidovém zvyku a tradicích, které jsou s ním spojené. Nechyběla ani typicky dožínková dekorace – věnec z klasů ozdoben lučním kvítím a snop z posledních klasů. Klienti velmi rádi zavzpomínali, jak toto období hojnosti prožívali – historek zaznělo opravdu nespočet. K oslavě dožínek
patří i štědré pohoštění. I to jsme měli na paměti, a tak si klienti za poslechu
oblíbených lidových písní mohli pochutnat také na borůvkovém a hrnkovém
koláči, které pro ně upekli vedoucí oddělení a sociální pracovníci.
Společně strávený čas vyplněný krásnými vzpomínkami jsme si velmi užili
a již nyní se těšíme na další setkání, která budou příležitostí pro sdílení toho
hezkého, co klienti ve svém životě zažili.
Domov u fontány

Příjemným vytržením z všedních dní byla návštěva dětí z příměstského
tábora MYKABO. Neponechali jsme nic náhodě a připravili jsme program plný her a poznávání, který jsme zakončili v naší útulné
zahradě, kde si děti pod vedením našich klientům vyrobily papírové vlaštovky. Mohly si je
poté odnést s sebou jako malý suvenýr a památku na společně strávený den.

(KLAS)
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Napsali nám

sešlo se nás na nádraží pouze 13. Asi panovala
stále obava z šíření koronaviru a naši členové
patří do rizikové skupiny. Prohlídku zámku jsme
si opravdu užili. Vstupovali jsme k němu od řeky, stejně jako dřívější hosté majitelů zámku.
Prostory nejsou vybaveny mobiliářem, ale nabízejí nádhernou freskovou výzdobu a sochařské
výtvory. Zaujala nás nádherná zahrada a zvláště
vstupní schodiště do hlavního sálu, vysokého
přes dvě patra. Návštěvníci obou zahrad dojížděli také velmi spokojeni. Zvláště se nám vyda-

řil ten 18. červen, neboť den pře i po tomto datu pršelo.
Druhý výlet jsem uskutečnili 7. 7., i když se jinak o prázdninách nescházíme. Mířili jsme do
Všestar, první zastávku od Hradce Králové směrem na Jičín. V této lokalitě se nachází archeopark, v němž se můžete seznámit s životem na
našem území od doby kamenné přes bronzovou
až po dobu železnou. Ve venkovních prostorách
jsme mohli poznat způsob bydlení , obživy, výroby předmětů denní potřeby v jednotlivých obdobích. Venkovní expozice končí mohylovými
hroby. Pak pro nás mladí průvodci připravili uprostřed kruhového shromaždiště oheň na opékání.
Nakonec jsme prošli třípodlažní muzeum vybavené exponáty, modely, mapami, interaktivními
možnostmi i ﬁlmovými ukázkami. Je to opravdu
dobrý typ na výlet i pro rodiny s dětmi. Doporučujeme.
Poslední prázdninový týden zamíříme do Slatiňan. Zámek je totiž nově upraven stejně jako
zámecká zahrada.
Kubátovi
9/20

21

ZPRÁVY ZE SOKOLA

Sport
ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ

S novým školním rokem začíná i cvičení v Sokole. Členy Sokola
i nové zájemce očekáváme již druhý týden v září, tedy v týdnu od
7. 9. V tomto týdnu v pátek 11. 9. proběhne i DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ. Některé gymnastky a členky oddílu trampolínek v sokolovně
i přespí a zapojí se tak do celorepublikové akce NOC SOKOLOVEN.
Vzhledem k „době covidové" zůstávají příspěvky ve stejné výši. Novinkou je možnost bezhotovostního placení. Ti nejmladší docházejí
a cvičí s dospělým doprovodem, pokud je dítě samostatnější, chodí
do cvičení předškolního žactva. Cvičenci školního věku se mohou
rozhodnout, zda budou pokračovat ve cvičení všestrannosti, nebo
zkusí trampolínky, nebo si troufnou na gymnastiku. Volbu hodin dle
zaměření mají i ženy. Informace lze získat ve vývěskách před sokolovnou nebo pod náměstím, na webu a facebooku. Čas do Vánoc
uteče jako voda a 6. 12. nás čeká Mikulášská besídka, na které se
jednotlivé oddíly předvedou. Gymnastky budou pak jistě pilně trénovat na závody, stolní tenisté zopakují své úspěchy, uskuteční se
podzimní nebo jarní výlet. Doufejme, že naše plány nic neohrozí
a sokolovna bude žít sportem.

Orel Přelouč – oddíl ﬂorbalu
Na začátku září se pravidelně rok co rok
rozebíhá nová ﬂorbalová sezóna a v oddílu
ﬂorbalu Orel Přelouč všichni doufáme, že ani
v tomto mimořádném roce, poznamenaném
pandemií čínské chřipky, tomu nebude jinak.
Protože pouhý trénink bez možnosti zahrát si „pořádný“ zápas není dle našich zkušeností tak zajímavý a po čase i pravidelný,
přihlásili jsme do mistrovských soutěží sezóny 2020/21 všechna družstva, která v oddílu
můžeme aktuálně vytvořit – u přípravek se
pak uvidí dle vývoje situace.
Z toho důvodu do této sezóny vstoupí
oddíl s 5 družstvy hrajícími pravidelné soutěže. Čtenářům Roštu proto přinášíme v článku
stručný přehled a dále pak několik zajímavých
informací k soutěžím, kterými bude náš oddíl žít po celý příští sportovní a školní rok. Na
konci článku jsou pak informace pro nové
zájemce o hru s děrovaným míčkem:

Muži A –
Regionální liga mužů:
Áčko mužů již několik let po sobě hraje
v této pro diváka jistě atraktivní soutěži. Generační obměna družstva je v plném proudu
a tak až první zápasy nám ukáží jeho skutečnou sílu a schopnosti.
Za soupeře bude mít tento tým totiž silná
družstva od Vrchlabí a Náchoda, přes Pardubice a Hradec až po Skuteč. Domácí turnaje
pak pořádáme za účasti našich borců v městské hale v ulici Za Fontánou 11. října 2020
a 6. února 2021, oboje od 9 až do 17 hodin.

Dorost – 3. liga dorostu
(roč. nar. 2004–2005):

Vážení přátelé, kamarádi,
30. 6. 2020 jsem se zúčastnil v pražském
hotelu Clarion Setkání předsedy Národní
sportovní agentury Milana Hniličky s parasportovci. Zde jsme byli seznámeni s pravidly dotačních výzev pro sport postižených.
Předseda agentury promluvil také o tom,
kam by měl para sport směřovat. Věřím, že
se plány podaří a český para sport se odrazí
ode dna.
Krátce před začátkem mě zastihla zpráva, na kterou jsem čekal tři měsíce. Týkala se
nominace na Letní paralympijské hry v Tokiu.
Že jsem se nominoval bylo jisté už na začátku března. Účastí na posledním možném
9/20
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světovém poháru ve Španělsku jsem se díky skvělému výsledku (bronz – jednotlivci,
stříbro – družstva) vrátil do první světové
desítky.
Vzhledem k odložení her přišla také otázka, jestli se budou měnit také nominační kritéria. Bál jsem se, že prodlouží dobu pro nominaci (původně do 31. 3. 2020). V podstatě
bych se musel nominovat znovu. Naštěstí to
tak nedopadlo a platí původní nominační
pravidla. Pokud paralympiáda, na kterou
jsem se nominoval jako jediný z České republiky, v roce 2021 opravdu proběhne, určitě ne beze mě.
Jiří Suchánek
www.jirisuchanek.cz

Dorostenci se v nové sezóně 4x utkají
s dalšími 6 celky z Pardubického kraje v této
nejnižší regionální dorostenecké soutěži. Jedná se o celky z Poličky, Chrudimi, Lanškrouna,
Litomyšli a dvou z Pardubic.
Domácí turnaje pak dorost pořádá v městské hale 1. listopadu 2020 a příští rok 6. března, oba za účasti všech celků od 9 až do 16 hodin.

ši, zda se dokáže posunout o něco výše či ne
(košů je celkem 7 a předloni jsme nakoukli
dokonce na chvíli i do 2. koše) ukáže až skutečná forma týmu v podzimních měsících.
Konkrétní soupeři tedy dopředu na celý
rok nejsou přesně známi, ale na turnajích by
se postupně měli potkávat čím dál tím více
výkonnostně vyrovnaná družstva, což slibuje atraktivní a zajímavé souboje jak pro hráče
a hráčky, tak i pro diváky.
Doma se pak starší žáci a žákyně představí na celodenních turnajích od 9 do 16 hodin
postupně 25. října, 20. prosince a 7. února 2021.

Mladší žáci – Pardubický
přebor mladších žáků
(roč. nar. 2008–2009):
Ve věkové kategorii mladších žáků (mohou hrát a často hrají i děvčata) jsme družstvo přihlásili do přeboru. Zápasy se zde totiž
hrají systémem 3+1 (a tedy nikoliv běžným
systémem 5+1 na velkém hřišti), což vede
k mnohem většímu zapojení všech zúčastněných hráčů a hráček do hry.
Zároveň se vůbec nevedou žádné statistiky, takže hra by měla být děcka mnohem
větší zábavou bez ohledu na konečný výsledek. Mladší žáci a žákyně se pak doma
předvedou na turnaji nejprve na podzim
21. listopadu od 9 do 13 hodin a na jaře pak
20. března od 10 do 14 hodin.

Elévové – Pardubický
přebor elévů
(roč. nar. 2010–2011):
V této krajové soutěži elévů (hrají v hojném počtu i děvčata) se naše holky a kluci
utkají z dalšími 7 týmy z Pardubic, Jablon-

ného, Holic, Orlicka–Třebovska, Litomyšli
a Svitav. Opět se bude hrát systémem 3+1
a bez evidence statistik, takže o atraktivitu
zápasů pro zúčastněné hráče, hráčky a rodiče je postaráno. V Přelouči pak bude na
podzim turnaj elévů 29. listopadu, na jaře
pak 28. března, vždy od 10 do 14 hodin.
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Přípravka – Pardubická
liga přípravek
(roč. nar. 2012 a mladší):
Přípravku, která se během podzimu postupně tvoří z nově začínajících hráčů a hráček, které si chodí zahrát a zatrénovat
florbálek, pak budeme přihlašovat do jednotlivých jednorázových turnajů dle momentálního vývoje.
Na závěr článku pak připomínáme všem
dalším zájemcům a zájemkyním o florbal,
že i pro novou sezónu bude každý trénink
v městské hale za Fontánou v září náborový, a to do všech kategorií. Znamená to, že
kdokoliv si může přijít na trénink zkusit potrénovat a zahrát, a to i bez výstroje (včetně
zájemců o gólmana) – k dispozici je k zapůjčení příslušná ﬂorbalka či výbava pro gólmana.

Tréninky budou pravidelně
s tímto rozpisem:
Přípravka až mladší žáci
v úterý a čtvrtek 16:00–17:30,
Starší žáci a dorost
v úterý a čtvrtek 17:30–19:00,
Muži v úterý a čtvrtek 19:00–20:30.
Bližší informace pak získáte na telefonu 732 610 593, nebo na nástěnkách oddílu u Orlovny, u parku u Záložny, na Náměstí
17. listopadu či v městské sportovní hale.
Mirek Kumstýř

Starší žáci – Liga starších žáků
(roč. nar. 2006–2007):
V kategorii starších žáků (mohou hrát
a u nás i hrají děvčata) se liga opět pořádá
osvědčeným systémem tzv. výkonnostních
košů, mezi kterými se dle aktuálních výsledků po odehraném kole sestupuje a postupuje.
Naše družstvo začne na podzim po loňských výsledcích opět v 5. výkonnostním ko9/20
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Sport
Třičtvrtě století ragbisty Leopolda Blachuta,
který padesát let dýchá pro přeloučské ragby

Přesně před padesáti lety se poprvé a také naposledy sportovci Přelouče stali mistry republiky.
Zasloužili se o to armádní ragbisté, kteří dosáhli
tohoto úspěchu po dramatických měřeních sil
s Říčany, které na jaře 1970 nakonec skončily při
shodě bodů v tabulce jen horším skóre druhé.
Tehdejším kapitánem Dukly Přelouč byl padesát let v Přelouči bydlící československý ragbyový reprezentant Leopold Blachut.Tehdy mu
bylo pětadvacet let. Nyní muž, který padesát let
dýchá pro přeloučské ragby, oslavil 10. srpna 2020
třičtvrtě století věku.
Jak říkám...
„Byli jsme sice tehdy Dukla Přelouč, ale zápasy jsme hráli na trávníku plochodrážního stadionu v Pardubicích na Svítkově, protože přeloučské
ragbyové hřiště za Labem na Slavíkovech ostrovech se teprve budovalo. Na tom nic nemění,
že se v sezoně 1969/1970 pod vedením trenéra
Alfy Zedy vytvořila v armádním týmu skvělá parta,“ zavzpomínal kapitán mistrů republiky Leopold Blachut, pro kterého byl rok 1970 opravdu
výjimečný, neboť na postu zadáka startoval za
československou reprezentaci například v pražském utkání proti Itálii v rámci soutěže ME a ještě
v některých dalších přátelských utkáních.
„Tehdy bylo ragby v Československu opravdu
čistě amatérským sportem, a jestli některý tým
měl zvláštní podmínky k přípravě, byla to tehdy
právě Dukla Přelouč. Na tehdejší poměry jsme
trénovali dvakrát denně čtyři dny v týdnu. Proto
každý, kdo se do Dukly jako voják základní služby
dostal, si toho velmi vážil. Mnoho kluků se právě
za působení v Dukle dostalo až do reprezentace
včetně mne. V Přelouči jsem jako takzvaný déle
sloužící zůstal po dvouleté základní službě ještě

další rok. Pak jsem hrál ještě několik let současně
jako asistent trenéra, když jsem se stal vojákem
z povolání. Ragby jsem se věnoval jako trenér
i poté, kdy jsem odešel do civilu, ale to už jsem trénoval až po práci,“ řekl pro ragbyový magazín Českeragby.cz obávaný strážce brankoviště Dukly
Leopold Blachut.
„Přišel jsem do Přelouče z Ostravy, aniž bych
tušil, že se na Ostravsko už nevrátím. Hrál jsem
jako dítě nejdříve fotbal, ale pak mne jednou na
ragby přivedl bratr Jenda, který tehdy už hrál za
Lokomotivu Ostrava, a bylo rozhodnuto. Pamatuji
si, že, když k nám přišel otcův bratr Beno, tak nás
rád popichoval. Co prý to hrajeme za hru, která
u nás nikdy nemůže být tak populární, jako třeba
ve Francii nebo na Britských ostrovech. Že právě
tam je ragby populární strýc Beno Blachut velmi
dobře věděl, neboť s Národním divadlem v těchto zemích náš strýček coby operní pěvec tam čas
od času pobýval. Jako kluk jsem si říkal, že až budu
v ragbyové reprezentaci, tak mu také ze zahraničí pošlu pohlednici, jaké nám posílal z ciziny on
a splnilo se mi to,“ zavzpomínal ragbista Blachut.
V ragbyovém ligovém ročníku 1969/1970 dlouho nebylo o mistrovském týmu rozhodnuto. Týmy Přelouče i Říčan měly v tabulce stejný počet
bodů až do předposledního kola. Rozhodnout
mělo utkání obou soupeřů ve Svítkově. Utkání,
ale skončilo nerozhodně 3:3, když Říčany položily
trojku a Přelouč proměnila trestný kop. Oba druhy bodování tehdy znamenaly příděl tří bodů do
výsledku. Kdyby takto probíhalo utkání nyní, Říčany by vyhrály zápas i ligu, neboť položení už
nemá hodnotu tří bodů, ale pěti.
Následnou sezónu 1970/1971 už Dukla Přelouč hrála na okraji Přelouče na nezničitelném

#JUNIOŘISPOLEČNĚ

trávníku ragbyového hřiště na Slavíkových ostrovech.
„Hřiště mělo tak skvěle prorostlý trávník, že
se i po všech rozmarech počasí vždy vzpamatovalo. Vydrželo dokonce i zátěž činnosti ještě jednoho tentokrát už civilního klubu, který se zrodil
v roce 1974 v Přelouči, a tím byla Tesla Přelouč.
Není divu, že mezi otci zakladateli Tesly byl i Leopold Blachut,“ připomenul současný předseda
RC Přelouč Bořek Trejbal, který na tu dobu rád
vzpomíná, neboť do Dukly narukoval právě v roce 1970.
Bořek Trejbal je patrně nejdéle sloužící ragbyový předseda v zemi. Když se měl o něčem důležitém rozhodnout, dobrým rádcem mu byl vždy
za jeho působení v čele výboru právě letošní jubilant Leopold Blachut.

Lepodl Blachut s dresem
armádního týmu v Přelouči (foto: Petr Skála)
„Má nemalý podíl na udržení armádního ragby v Přelouči na vysoké úrovni a později po založení civilního přeloučského ragbyového klubu
i na rozvoji tohoto klubu,“ zhodnotil padesátileté působení Leopolda Blachuta mezi muži ctící
pravidla ragbyové ﬁlozoﬁe.
Nutno dodat, že armádní tým v Přelouči po
získaném titulu v roce 1970 ještě několikrát zaútočil na co nejlepší umístění na čele tabulky, ale
na prvenství v lize už nedosáhl.

Tým Dukly Přelouč, která v létě 1970 vybojovala mistrovský titul

(foto: archív Lepolda Blachuta)

Dukla Přelouč 1969/1970
Stojící zleva: Bednařík Zdeněk (Vyškov), Horáček Václav (Sparta), Malík Bohuslav (Ostrava), Šídlo
Luboš (Tatra), Vrůbl Josef (Ostrava), Žíla Jan (Tatra), Duchoň Jan (Slavia) Pártl Stanislav (Tatra), Prokůpek Jan (Motorlet), Soušek Zdeněk (Praga), Kopec Pavel (Praga), Vávra Eduard (Sparta).
Sedící zleva: Nechvátal Jiří (Uhelné sklady), Justín Milan (Sparta), Parkos Zdeněk (Praga), Fořt Miroslav (Říčany), Zeda Alfons (trenér), Küblbeck František (Sparta), Klimek Lubomír (Zlín), Hloušek
Miroslav (Zlín), Blachut Leopold (Ostrava).
Na fotograﬁi není hráč mistrovské týmu Dukly Přelouč Jan Mazal (Vyškov).
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Na začátku nového roku se ve světě objevil
nepřítel, který postupně ochromil všechny země, ať už větší či menší, bohatší či chudší. Život v České republice naprosto změnil na začátku března. Nařízení a omezení vydaná naší
vládou zasáhla všechny oblasti, a tedy i sport.
V době, kdy některé soutěže vrcholí a jiné se
naopak rozebíhají, přišla stopka pro všechny zápasy, tréninky, setkání. Nově nastolená pravidla nás rozdělila, ale pouze fyzicky. Jak se říká,
v nouzi poznáš přítele. To v této nelehké době
platilo a platí dvojnásob. Národ se semkl a dokázal si pomoci, ať už šitím roušek, nakupováním pro ty, pro které bylo riziko nákazy opravdu
vysoké, nebo „prostým“ darováním ﬁnančních
prostředků. S úžasem jsme sledovali, že si stále
dokážeme pomoci, když přijde na nejhorší
a chtěli jsme toho být součástí. Chtěli jsme vyjádřit úctu a respekt těm, kteří za nás bojovali
s nebezpečným virem. Proto jsme se rozhodli
uspořádat charitativní akci, jejíž výtěžek putoval mezi dvě instituce – Nemocnici Pardubického kraje a Univerzitu Pardubice. Pomohli
jsme tím, co je nám nejbližší, tedy fiktivním
futsalovým utkáním, jehož výkop byl symbolicky naplánován na 30. dubna. Na den, se kterým podle staročeských tradic odchází zima
a strasti s ní spojené.

„V roce 1993 došlo na připomínaném hřišti
ještě k jedné zajímavosti. V nejmenším městě, kde
se ragby tehdy hrálo, se odehrálo městské ligové
derby VTJ Přelouč – Tesla Přelouč 10:10. Přelouč
se tak stala po Praze a Brnu třetím městem, kde
se kdy hrálo derby. Nyní již ragbyové hřiště na Slavíkových ostrovech není a místo ragbistů zde poletují údajně tak vzácní motýlci, že se kvůli nim
nemůže stavět ani plavební průplav na Labi,“ připomenul předseda Trejbal nehynoucí tradici ragby v Přelouči, která má nyní své zázemí se hřištěm
u železniční trati.
Pokud se tam bude hrát ragby, najdete mezi
diváky většinou obklopeného přáteli čerstvého
jubilanta od 10. srpna 2020 pětasedmdesátiletého legendárního ragbistu Leopolda Blachuta.
Napsal Petr Skála

Akce #JUNIOŘISPOLEČNĚ zažila svůj zrod
přibližně v půlce dubna. Z pouhé myšlenky a nápadu, jakým způsobem by se dalo zmíněným
institucím pomoci, vznikla do několika hodin
a dnů spolupráce mezi naším týmem a portálem Ticketstream s.r.o., Nemocnicí Pardubického kraje a Univerzitou Pardubice. V momentě,
kdy jsme dosáhli oboustranných dohod, jsme
začali jednat s portálem Ticketstream s.r.o.
ohledně prodeje vstupenek. Ten se v rámci pomoci vzdal 50 % poplatků za prodej, za což mu
ještě jednou mnohokrát děkujeme. „Vstupné“
na zápas činilo 100 Kč, přičemž počet zakoupených lístků na osobu nebyl omezen. Ti, kteří
chtěli prostřednictvím koupě vstupenky přispět, si tak mohli vybrat, zda si pořídí jednu, dvě,

pět či deset kusů. Byli jsme mile překvapeni, že
velká část z těch, kteří pomohli, nezůstali u jediné vstupenky. Deset dní před výkopem šly lístky na náš zápas do prodeje. Během té doby se
podařilo šířit neskutečnou osvětu po celé České
republice, ne-li dál. Především díky České televizi, která se rozhodla prostřednictvím své facebookové stránky sdílet naše poselství dál. Video
s Juniory, ve kterém se diváci mohli dozvědět, jak,
komu a proč pomoci, shlédlo téměř 20 000 diváků. Ovšem nebyla to pouze Česká televize,
která pomáhala zvýšit povědomí o této akci. Byli to samotní hráči z našeho klubu, hráči z ostatních (nejen přeloučských) sportovních organizací, několik rozhodčích, portál eFutsal.cz,
rodiny, partnerky a kamarádi. Všem vám ještě
jednou děkujeme za zapojení do této charitativní akce, ať už koupí vstupenky či šířením
zprávy o projektu #JUNIOŘISPOLEČNĚ dál.

Po dobu deseti dnů, během kterých probíhal prodej vstupenek, se prodalo neuvěřitelných sto kusů, což mimo jiné přineslo nejvyšší
návštěvnost v historii našeho klubu. Celkově se
tak na vstupném vybralo 10 000 Kč. Po zdanění
a odečtení poplatků jsme vybrané peníze spravedlivě rozdělili mezi Univerzitu Pardubice
a Nemocnici Pardubického kraje. Pro obě instituce jsme měli připravené šeky v hodnotě
4 700 Kč. Zbývalo pouze finanční dar předat.
V den 25. května předal náš brankář a předseda týmu Petr Václavek šek pro Nemocnici
Pardubického kraje. Z jeho rukou ho převzal
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., primář oddělení
klinické biochemie a diagnostiky, mimo jiné
velký sportovní fanoušek. Jiří Skalický je úzce
spojen s naším městem, neboť absolvoval zdejší gymnázium. Velmi rád se do Přelouče vrací,
a tak se těšíme na jeho přislíbenou účast při některém z našich futsalových utkání. Pan primář
je velmi milý, příjemný a sympatický člověk, který byl za náš dar velmi vděčný a vřele ho přijal
s příslibem správného využití. Jak slíbil, tak dodržel. Za vytěžené peníze Nemocnice Pardubického kraje nakoupila ochranné prostředky pro
své zaměstnance. Druhá polovina částky putovala na Univerzitu Pardubice, jejíž Fakulta chemicko-technologická nejen vyvíjí, vyrábí a distribuuje ochranné pomůcky, ale rovněž se podílí
na testování a analyzování vzorků viru SARS-

CoV-2. „Testování vzorků na přítomnost SARSCoV-2 probíhá ve speciální laboratoři na úrovni vyššího stupně biologického zabezpečení,
tzv. BSL-3, která umožňuje pracovat s vysoce ri-
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zikovými viry a patogeny. Tyto laboratoře jsou
vhodně vybavené a opatřené technickými prostředky zamezující úniku infekce volně do prostředí (…).“ (prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.). Dne
24. června byl zdejší univerzitě předán šek se
stejnou částkou, tedy 4 700 Kč. Šek si z rukou našeho předsedy převzala prorektorka Univerzity
Pardubice, paní prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
za přítomnosti proděkanky Fakulty ekonomicko-správní, JUDr. Jana Janderová, Ph.D. Náš gólman si se zástupci univerzity vzájemně vyměnil
dary a gratulace, neboť ve stejný den úspěšně
složil státní závěrečnou zkoušku na zdejší akademické půdě. Rozhovor se zástupci pardubické univerzity byl velmi příjemný a nesl se v přátelském duchu. Finanční dar byl využit na koupi
ochranných obleků pro Fakultu chemicko-technologickou na boj s koronavirem.
Jako amatérský sportovní klub jsme byli jediní, kteří s nápadem pomoci prostřednictvím
nějaké charitativní akce přišli. Věřili jsme, že nás
sport dokáže spojit i jinak, než jen na základě
toho, kdo komu fandí a jsme rádi, že jsme se
nemýlili. Těší nás, že jsme ale nebyli jediní v celé republice. Ještě před námi se stejnou myšlenkou přišli dva nesmiřitelní rivalové, FK Jablonec a FC Slovan Liberec, jejichž severočeské
derby, které společně ﬁktivně odehráli 5. dubna, a jehož výtěžek putoval do Krajské nemocnice v Liberci a na tamní univerzitu, nám bylo inspirací.
Závěrem bychom ještě naposledy rádi poděkovali vám všem, kteří se do naší společné
akce zapojili. Věříme, že jsme dokázali, že i klub
z tak malého města, kterým je Přelouč, dokáže
mnohem více, než jen přinášet radost ze sportu.
Doufáme, že vám stejnou radost, kterou jste
přinesli vy nám, vrátíme především v Přelouči
na domácí palubovce, ale i na venkovních zápasech. Věříme, že se i v současné situaci futsalové soutěže rozeběhnou a my vyběhneme na
přelomu listopadu a prosince na hřiště, plně
připraveni pro boj o titul mistra I. okresní futsalové ligy Kolín. Těšíme se na vás!
Za tým Juniors Přelouč FC,
Markéta Štiková
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Bratrouchov a Přelouč –
vzpomínka na dlouholeté sokolské a pionýrské dětské tábory (2. část)
Ze vzpomínek někdejších vedoucích tábora a vedoucích oddílů
z 80. let lze doplnit následující. Celkově jezdily tehdy do Bratrouchova na rekreakci děti z téměř padesáti československých podniků
a institucí, byly zařizovány přes odborová hnutí. Členství dětí v pionýrské organizaci tedy nebylo podmínkou účasti na táboru. Na tábor jezdily děti ve věku 7–15 let, jejich rodiče pracovali převážně
v Tesle, někdy i jiných podnicích. Praktikanti, vedoucí oddílů a vedoucí tábora byli zaměstnanci Tesly, další byli vybíráni na základě
zkušenosti z předchozích let. Vedoucí mohly nominovat i další podniky. Pracovníkům Tesly byla mzda po dobu pobytu na táboře refundována, ostatní byli placeni dle tarifů ROH. Odbory zajistily vždy
autobusovou dopravu, pětkrát denně stravu, ubytování, odměny
k soutěžím, výlety a plat personálu. Příspěvek rodičů byl asi ve výši
70–370 Kčs na jedno dítě. Celkově měl svého času jeden turnus rozpočet zhruba 250 000 Kčs.

Jako příklad vezměme turnus tábora v roce 1962, neboť o něm
máme v kronice podrobnější zápis. Tábor měl umožnit přeloučským
pionýrům aktivní odpočinek a měl být „prostoupen činností, která
chybí dětem ve školním roce a pro kterou nejsou doma příhodné podmínky“. Jezdilo se tehdy z Přelouče vlakem a pak autobusem. Děti
byly rozděleny do jednotlivých oddílů. Konalo se slavnostní zahájení,
na které přijeli i zástupci Tesly – ředitel Utíkal a předseda ROH Valík.
V místní sokolovně „vlajková četa přijala skupinový prapor, praporečník políbil lem praporu“ a následně „za naprostého ticha vykonal slavnostní deﬁlé před celou skupinou“. Praporečníci pak dostali i oddílové
vlaječky. Prapor byl následně umístěn v koutu jídelny. Jiný den přijela
pro změnu lidová milice z Tesly, která děti dle zápisu velmi zaujala.
Dokonce se zde uvádí, že „velký ohlas vzbudil boj s diversanty a jejich
soud, kde v porotě zasedali pionýři a pionýrky z tábora“.
Samozřejmě nemohly chybět různé výlety – pěší i autobusové.
Pravidelným cílem výletů byla např. Sněžka, Dvoračky, pramen Labe,
Mumlavské vodopády, Harrachov, Janské Lázně, Černá hora, blízký
Rezek, Rokytnice nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Bozkovské jeskyně apod. Jezdívalo se i do Polska. V roce 1962 nechyběl malířský kroužek pod vedením pana Flose nebo beseda s lesním z Rezku o okolní
přírodě. Hodně se na táborech sportovalo, v 60. letech děti soupeřily o tzv. festivalové odznaky a odznaky BPPOV I. kategorie
(Buď připraven k práci a obraně vlasti). Ty dostaly při sejmutí vlajky
poslední den tábora společně s diplomy. Nechyběl pochopitelně
karneval.
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V dalších letech se leccos opakovalo, nebo některé body z programu naopak zmizely. V roce 1964 bylo na táboře osm oddílů a např. roku 1968 měl jeden oddíl 18 členů či členek (v roce 1992 zhruba
čtrnáct). Tradiční byla třeba pionýrská olympiáda (někdy soupeřili
ve sportu s vedlejším táborem Františkov nebo s dětmi z Jablonce
nad Jizerou), táborový oheň, koupání, sběr lesních plodů nebo pionýrská pouť. Např. v roce 1963 se po ohni konala ještě večerní zábava s kapelou, kde „i ti nejmenší twistovali jedna báseň“ (twist byl
dobový oblíbený tanec). Konaly se také branné hry (třeba v roce
1976 ve stylu „americké a německé jednoty se stahují na Československo“), orientační hry, noční bojovky, pohádkový les, filmová
představení, diskotéky, hrálo se na kytary a nemohl chybět budíček, večerka a rozcvičky. Ze vzpomínek pamětníků lze doplnit ještě
návštěvy zoologické a botanické zahrady v Liberci, stanování u vodní
nádrže ve Vysokém nad Jizerou, ukázky psovodů, besedy s představiteli Krkonošského národního parku, vystoupení karatistů či střelecké soutěže na střelnici.
Zázemí se postupně vyvíjelo. Zpočátku bydlely děti převážně
zřejmě ve stanech. V roce 1966 tvořila zázemí sokolovna, 31 chatek,
10 stanů a izolační budova. V roce 1969 již byly stany nejspíše v menšině, protože se konaly též speciální noclehy pod stany mimo tábor.
V kronikách je vlepeno také několik dobových novinových článků
z tisku o táborech. Ze zprávy z roku 1979 se dozvídáme, že na táboře
je celkem 222 dětí, z toho 38 z Berlína a 40 ze slovenské Galanty. Staralo se o ně 16 vedoucích, praktikanti, sportovní referenti, kuchaři,
kuchařky apod. V areálu bylo již 55 chatek. Hlavní náplní programu
byla soutěž „Táborové plameny a cesty“, kterou vyhlásil ÚV SSM a také „čerstvé politické informace, besedy s ochránci hranic, celá plejáda branných her, ﬁlmy, vybíjená či nohejbal“. V článku z 19. 8. 1988
z novin Zář se dozvídáme, že na táboře je 272 dětí a 64 dospělých.
Kapacita mohla být takto rozšířena o 60 lůžek díky tomu, že byl od
května v provozu vedlejší nový rekreační objekt sklárny Bohemia
ze Světlé nad Sázavou (jednalo se o přístavbu, resp. dostavbu sokolovny, kterou vlastnily sklárny od roku 1984). Oba podniky tak spojily
síly. Děti tedy koncem 80. let bydlely ve dvou zděných objektech
a chatkách u hřiště. Na fotograﬁi vidíme objekt čp. 73 v roce 1977.
Mgr. Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek, KICMP,
+420 731 697 085, muzeum@kicmp.cz
Použitá literatura a prameny, zdroje vyobrazení:
Archiv Miloslava Machače, Kroniky táborů v Bratrouchově, 1962–1992
Vzpomínky Miloslava Machače a dalších pamětníků
Městské muzeum v Přelouči, fond Pohlednice, sign. Fotograﬁe, FA-P 751

Výzva pro pamětníky
Za účelem přípravy výstavy o přeloučských letních sokolských a pionýrských táborech v Bratrouchově sháníme
fotografie a dokumenty (diplomy, odznaky apod.) nejen
k nejstarší historii těchto táborů (od 30. let zhruba do 70. let
20. stol.). Ozvěte se prosím správci muzejních sbírek města
Přelouče M. Peštovi, dokumenty můžeme též naskenovat
a vrátit. Sháníme také pamětníky táborů na přelomu 50.
a 60. let 20. století.
Děkujeme za spolupráci.

Drobné kamenné památky Přeloučska.
Socha svatého Václava v Přelouči
Svatý Václave, ochraňuj nás. Svatý Václav je
hlavním patronem českého národa, ale také třeba
šlechty, kléru, vinařů a sládků. Mezi jeho atributy
patří např. dva andělé, hrozny a klasy, korouhev
nebo kopí s praporem, orlice, štít se svatováclavskou orlicí a zbroj. Kdy má Václav svátek, všichni
víme, ano, je to 28. září. Předcházející informace někteří z vás znali, ale kdo ví, že náš král, nositel tohoto
jména, Václav IV., byl zakladatelem rytířského řádu
Točenice? Stalo se tak roku 1389 v Chebu. Teď už
ale k jeho soše na jednom z náměstí v Přelouči.
Na Václavském náměstí v Přelouči se nachází známá socha svatého Václava. Má velmi zajímavé osudy. Vznikla již roku 1860, jejím autorem
je pražský sochař František Hergesel (1823–1866,
někdy uváděný též jako Hergesell či dokonce Herrgesell), podstavec připravil škrovádský kameník
Jan Nepivoda. Celkem dílo stálo 350 zlatých. Bylo slavnostně odhaleno 28. září 1860 za přítomnosti městské rady, státních úředníků, cechů a školní mládeže, vlasteneckou řeč pronesl farář Josef
Čána. Původně stála na Václavském náměstí (které však toto jméno nese až od konce 19. století
a bylo pojmenováno právě po soše) na jeho jižní
straně naproti hostinci U českého lva (nyní Na
křižovatce), sv. Václav se díval směrem na obec

Břehy. Zajímavostí je, že v roce 1858 byl kvůli soše zbořen dřevěný dům, který stával v těchto
místech. Dílo bylo ﬁnancováno částečně městem
a z části z veřejné sbírky.
Od roku 1958 je socha památkově chráněná.
Kolem roku 1967 ale probíhaly úpravy silniční sítě v centru města a socha musela být přemístěna
ke kostelu sv. Jakuba, kde stála až do roku 2005,
kdy byla odvezena k restaurování, kterého se ujal
Antonín Wagner, resp. Martin Wagner ze Dvora
Králové. V roce 2010 byla socha vrácena zpět na
Václavské náměstí, nyní však na jeho severní stranu, sv. Václav tak hledí na jihovýchod.
Jedná se o mohutnou sochu z hořického pískovce v historizujícím romantismu zobrazující
světce v tradičním „parléřovském“ provedení (ve
zbroji a rouchu, pravá ruka je opřena o štít s erbem
orlice, levá drží praporec se zlaceným křížkem,
nechybí meč a knížecí koruna také se zlaceným
křížkem). Na stupňovaném podstavci je uvedena
i datace. Podle památkářů je to práce „průměrné
úrovně, doklad úrovně kamenosochařské produkce 2. pol. 19. století“. Socha je prý „poněkud
těžkopádná, se strnulým a neživotným výrazem“.
Půdorys podstavce má rozměry 240x215 cm, sokl
má výšku asi 2,6 m a socha samotná asi 1,7 m.

září 2020

Přeloučský ROŠT

Historie

Tak to jsme měli v našem seriálu v pořadí druhou sochu sv. Václava. První byla ze Sopřeče, dnes
ta známější z Přelouče. Bude v našem seriálu svatý
Václav někdy do třetice?
Text+foto: Jiří Rejl (kurziva)
a Matěj Pešta

Fotohádanka
Pro letní fotohádanku bylo správné znění: „Na vzácném snímku ze
srpna 1914 vidíme kryté nástupiště (perón) přeloučského nádraží (domu
čp. 306 na dnešním Dukelském náměstí). Tehdy byla (současná) budova
nádraží dva roky po dokončení, takže je perón ještě v původní podobě.
Skupina lidí na fotograﬁi se podílela na sběru potravin pro vojáky, kteří odjížděli do první světové války. Zajímavý je také odraz budovy cukrovaru
v okně.“
Na základě losování se výherkyní stala Irena Rozkošná. Gratulujeme
a prosíme, aby se dostavila do redakce Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro. Čeká zde na ni malá věcná odměna. Novou fotohádanku zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz. Děkujeme a těšíme se na vaše
odpovědi.

ZNAMENÍ ZRODU/ZNAMENÍ ZÁNIKU – 8. díl
Vracíme se společně k projektu Znamení zrodu/Znamení zániku, jehož prvních sedm dílů bylo otištěno v Roštu 3–10/2019. (Zčásti budeme také navazovat na články T. G. Masaryk a náš kraj z č. 10/2017–
4/2018 a Obrázky z Velké války z č. 5–11/2018.) Série těchto článků se zabývá připomínkami 1. světové
války a vzniku ČSR dosud přítomnými v krajině Přeloučska.
Zatím jsme se zaměřovali téměř výhradně na necelých pět desítek pomníků padlých účastníků války,
stranou zůstaly hroby účastníků, pomníky vzniku republiky a jejích zakladatelských osobností i lípy
sázené na počest vzniku ČSR. Tři nové díly našeho cyklu by měly tento dluh splatit. Připomeňme si po
více než roce, že se opět budeme pohybovat v prostoru pracovně nazvaném „Velké Přeloučsko“. Obsahuje
jak obce Soudního okresu Přelouč z konce Velké války, tak i obce patřící pod obec s rozšířenou působností
Přelouč v současnosti.

Na hřbitovech Přeloučska
Účastníky první světové války připomínají
pomníky padlých, vnímané jako jejich symbolic-

ké náhrobky. Vedle nich se s hroby účastníků setkáváme i na skutečných hřbitovech. Kromě pře-

loučského hřbitova nacházíme v našem prostoru
na pětadvacet dalších. Na většině z nich se nacházejí hroby potencionálních účastníků války (mužů narozených v letech 1865–1900, výjimečně
i dříve) i prokazatelných účastníků války. Pokud
se jedná o hroby mužů padlých ve válce, jde někdy pouze o kenotafy. Těla těchto mužů zůstala
na vojenských hřbitovech či přímo na bojištích
daleko od vlasti. Hroby padlých jsou někdy ozdobeny fotograﬁí zesnulého ve vojenské uniformě.
Některé náhrobky i řadu let po válce hrdě připomínají legionářskou minulost pohřbeného – textem, fotograﬁí v legionářské uniformě či znakem
Československé obce legionářské (Josef Kubic,
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ruský legionář, na starém hřbitově ve Stojicích;
Jan Košťál, francouzský legionář, v Kojicích; Čeněk
Dlouhý, rotmistr ruských legií, ve Zdechovicích).
Nejvíce fotografií nalezneme na hřbitově ve
Svinčanech. Zájemce o téma první světové války
tu najde souvislost rovnou se dvěma pomníky
padlých – ve Svinčanech (viz Rošt 9/2019) a v Jedousově. Na nich jsou dotyční uvedeni mezi padlými. František Novotný, sloužící u záložního pluku
č. 30 u plukovní hudby, byl patrně prvním padlým
ze Svinčan. Zmizel beze stopy na ruském bojišti.
Náhrobky Josefa Horáčka, pekaře a svinčanského
obchodníka, Františka a Václava Černíka, synů rolníka z Dolních Raškovic, skutečně kryjí jejich ostatky. Zemřeli sice v důsledku válečných útrap, ale první zmíněný v chrudimské válečné nemocnici, zbylí
dva doma v Raškovicích. Nápisy na hrobce rodiny
Morávkových z Jedousova naznačují tragédii dvou
zmařených mladých životů. František Morávek
(1887–1918) byl účastníkem války, zemřel 8. 4. 1918
ve věku 31 let. Na jeho náhrobku se nachází následující verše: „Složils tělo v zemi běd -/ duše vešla
v nový svět./ Čekal jsi jen krátký čas -/ s bratrem
sešel jsi se zas.“ Ve stejné hrobce je totiž pohřben
i jeho bratr Bohumil (1885–1921), který zemřel
o pouhé tři roky později.
Výjimečný je neoznačený hrob utopené rekviziční komise na přeloučském hřbitově, na nějž roku 2017 upozornil Matěj Pešta. O něm více možná
jindy. Pojďme se nyní podívat na dva jiné mimořádné případy.

Výjimečný hrob Karla Hofbauera
v Kladrubech nad Labem
Hrobku rodiny Hofbauerových lze spatřit u pravé zdi hřbitovní kaple v Kladrubech nad Labem.
Jedná se o rodinu úzce spjatou s místním hřeb-

Zajímavosti
1913–1918. K jeho dalším osudům dodává Jiří
Hájek v Kronice kladrubské následující: „Také ředitel Hofbauer složil přísahu republice, ale novými nadřízenými nebyl ve funkci potvrzen a krátce nato pensionován. … Dle pamětníků toto složení úřadu a přerušení slibné kariéry přispělo
k jeho předčasné smrti. Velice se prý proto rmoutil a nebylo se co divit – v mladém věku dosáhl vysokého postavení a potom přišel prudký zvrat,
s nímž se nedokázal vyrovnat.“
Zanikající monarchie se tragicky zapsala i do
osudů bratra výše zmíněného. Karel Hofbauer
(1872–1915) byl setníkem pěšího pluku číslo 45.
Jak nás informuje nápis na náhrobku, padl 10. května 1915 v čele svého praporu v bitvě i Sieniavy.
Válečné střety u Sieniavy byly součástí bojů na
haličské frontě. Po sérii zimních nezdarů rakousko-uherské armády, které vyústily v kapitulaci Rusy obleženého Přemyšlu dne 23. března 1915, byla
na počátku května 1915 s německou pomocí zahájena nová ofenzíva. Došlo k prolomení ruské
fronty a k řadě následujících úspěchů – na počátku června byl znovu získán Přemyšl, v srpnu byl
dobyt Brest Litevský a téměř celé ruské Polsko. Karel Hofbauer zemřel tedy na počátku těchto úspěšných válečných operací.
Tělo Karla Hofbauera bylo původně pohřbeno
na hřbitově v Sieniavě u Rymanova, ale ještě za
války bylo exhumováno a převezeno do Kladrub
nad Labem. 13. 4. 1916 zde bylo pochováno do
rodinné hrobky u kaple sv. Kříže. (V následujícím
roce sem bylo uloženo i tělo matky Karolíny, zemřela na Štědrý
den.)
Výjimečností
tohoto hrobu je
dřevěný kříž z původního hrobu
Karla Hofbauera,
který byl převezen spolu s tělem
ze Sieniavy. Jedná
se o prostý tmavý kříž, na němž
se nachází ko vová tabulka se
základními úda- Detail kříže z válečného hrobu
ji o padlém.
Karla Hofbauera

chrám?) Na pomníku se nachází nápis: 1914–1918/
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY/ BUDIŽ VÁM NAŠE
ZEMĚ LEHKOU. Následují dvě slova psaná azbukou, v přepisu do latinky VĚČNAJA PAMJAŤ. Jedná se o hrob tří ruských válečných zajatců, kteří
byli nasazeni na práce v Cholticích a okolí a zemřeli
v posledním roce války na španělskou chřipku.
Španělská chřipka byla vzhledem k událostem letošního roku připomínána poměrně často.
Z asijských dálav se v závěru první světové války
rozšířila po celém světě a trvala až do roku 1920.
Odhady počtu obětí této chřipky se značně různí –
od počtu srovnatelného s počtem obětí front války
až po desetinásobek (až 100 milionů obětí).
V choltické kronice nacházíme tyto záznamy:
„Při všech těžkostech navštívil naše země krutý
host – nemoc – španělská chřipka. Proto se v říjnu
nevyučovalo. V Cholticích zemřelo ten rok na stáří,
ale většinou na chřipku 30 lidí. V předcházejících
letech umíralo průměrně 10 lidí volně.“ (Porovnejme s počtem choltických válečných obětí – nevrátilo se 28 (dle Kabeláče), resp. 29 (dle pomníku)
mužů.) Situace v posledních dnech války – španělská chřipka i vyhlášení samostatnosti – narušila
choltickou řepnou kampaň: „Pro španělskou chřipku začala až 27. října, ale hned byla zrušena. Po
28. říjnu utekla totiž většina ruských zajatců přidělených na kampaň a pěšky, vlakem cestovala domů.“
Ne všichni zajatci se vydali na tuto cestu. V den
vzniku ČSR zemřel na španělskou chřipku zajatec
Filip Jevanstsky z Chersonu, který bydlel v Bažantnici a pracoval v Luhách a choltickém cukrovaru.
Na stejnou chorobu zemřeli i zajatci Andrej Urtimenko, pracující ve valském dvoře, a Eudoxius
Agaltry, nasazený ve dvoře ve Štěpánově.
Tito tři muži byli společně uloženi do onoho
zvláštního hrobu na choltickém hřbitově.
(pokračování příště)
Text a foto Martin Štěpánek
Prameny a použitá literatura:
www.velkavalkapardubice.cz
www.valecnehroby.army.cz
HÁJEK, Jiří. Jiřího Hájka Kronika kladrubská: kniha třetí.
Kladruby nad Labem: L. Gotthardová, 2013.
NEDOROST, Libor. Češi v 1. světové válce: druhý díl.
Praha: Libri, 2014.
Kronika městečka Choltic – dostupné na www.choltice.cz
KABELÁČ, Karel. Choltice současnosti. Choltice: MNV
Choltice 1985.

Taktéž výjimečný
hrob z Choltic

Hrobka rodiny Hofbauerovy
v Kladrubech nad Labem
čínem. V hrobce je pohřben František Hofbauer
(1829–1904), správce dvorního velkostatku, a jeho choť, dále také Rudolf Hofbauer (1878–1925),
„řiditel státního hřebčína“, jak je uvedeno na náhrobku. (Života Rudolfa Hofbauera se dotýkaly už i některé předchozí články (Rošt 3/2018
a 11/2018).) Ředitelem hřebčína byl v letech
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U hřbitovní zdi napravo od centrálního
kříže hřbitova v Cholticích (stojíme-li čelem
k hrobce Thunů) se nachází zvláštní hrob. Poměrně velké hrobové
místo je ozdobeno netradičním pomníkem.
Tvoří ho jakési střechy
dvou domů a mezi nimi věž s cibulovou bání s křížem. (Snad stylizovaný pravoslavný

Prezentace návrhu výstavby nové knihovny v sále přeloučského kina,
22. června 2020
Od 17 hodin se v pondělí 22. 6. 2020 uskutečnila prezentace vítězného návrhu výstavby nové městské knihovny v našem městě. Soutěž
vyhrál ateliér FOREVA ARCHITECTS Praha. Velice zajímavou prezentaci přednesli architektky Soňa Formanová a Eva Eisenreichová, historik Petr Mandažiev a za ateliér FOREVA se prezentace zúčastnil ještě
Ondřej Žák. Na prezentaci dorazilo do sálu městského kina zhruba
50 lidí, z toho 5 zastupitelů, starostka města Irena Burešová a místostarosta města Ivan Moravec. Z hlediště se v rámci diskuze po skončení vlastní prezentace vznesly dotazy přímo na starostku města, která
vysvětlila, proč všichni zastupitelé při projednávání bodu vítězného
návrhu ve ﬁnále odsouhlasili právě variantu ateliéru FOREVA. Ti, kdo

v kině na prezentaci byli, možná měli možnost si udělat mnohem konkrétnější představu o celém projektu knihovny a pochopit tak jasné
stanovisko všech členů přeloučského zastupitelstva. Pro zajímavost
uvádíme i fakt, že přímo po prezentaci změnili někteří odpůrci svůj
původní negativní názor k tomuto architektonickému návrhu. Škoda
jen, že ačkoliv na FB města se to různými a možná i spíše negativními
názory jen hemžilo a odvaha našim občanům nechyběla, v sále kina
diskutujících příznivců nebo odpůrců tohoto projektu mnoho nebylo. Všem, kdo na prezentaci nové knihovny přišli, vedení města děkuje za jejich celkový zájem o dění v Přelouči.
Text a fotograﬁe: MG

září 2020

Přeloučský ROŠT

Historie
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Hrob tří ruských zajatců v Cholticích
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Křížovka
září 2020

Přeloučský ROŠT

Doplňovačka
Doplňovačka – soutěž o 2 vstupenky do přeloučského kina
Luštěte s Roštem. Do našeho zpravodaje jsme zařadili pro menší i větší milovníky luštění doplňovačku. V každé
tajence doplňovačky je ukrytý název zvířete z fotograﬁcké sbírky Petra Šimona (www.photosimon.cz).

Správné znění letní doplňovačky bylo: Kalous ušatý
Kalous ušatý (Asio otus) je středně velký druh sovy z čeledi puštíkovitých
hnědého a černého zbarvení s charakteristickým prodlouženým opeřením kolem ušních otvorů, díky kterému získal svůj název v mnoha světových jazycích.
V České republice se jedná o jednu z nejhojnějších a nejrozšířenějších sov
vůbec. Jejím přirozeným biotopem jsou převážně řídce porostlé otevřené kulturní krajiny, přes den se často zdržuje v lesích. Obývá všechny kontinenty severní polokoule a izolovaně se vyskytuje také v Africe, na svém areálu rozšíření
přitom tvoří celkem 4 poddruhy.
Je aktivní za soumraku a v noci, v zimě přes den se přitom často zdržuje
v menších skupinách. V jeho potravě se nejčastěji objevují hlodavci, díky čemuž je považován za užitečného, ale požírá také jiné savce, menší druhy ptáků
a hmyz. K hnízdění nejčastěji využívá opuštěná hnízda krkavcovitých ptáků,
kam klade 3–7 světlých vajec.
Ozývá se zřídkakdy, ale jeho hlas je většinou slyšitelný i na větší vzdálenost.
Samci vydávají krátké, tlumené, pravidelně se několikrát za sebou opakující „hú“,
samice se ozývají ještě méně než samci a jejich hlasový projev se podobá pískání na hřeben. Mláďata na hnízdě se pak potravy dožadují naříkavým, kolísavým, pískavým „puí“.
Kalous ušatý je velmi skrytě žijící pták s noční aktivitou (výjimku tvoří období, kdy migruje,a období, kdy obstarává potravu pro mláďata). Den tráví většinou vysoko na stromech v těsné blízkosti kmene, kde je díky svému
hnědému zbarvení a štíhlému tělu velmi těžce zpozorovatelný. Při přímém ohrožení se načepýří, čímž opticky
zvětšuje svou velikost, syčí a klape








zobákem. Toto obranné chování lze
přitom pozorovat již i u mláďat v hnízdě. V zimě se často sdružuje do malých skupin, které přes den odpočívají
v těsné blízkosti u sebe.

CITÁTY JANA WERICHA
Letní tajenka z galerie citátů Jana Wericha zněla: Dobré divadlo začíná dobrým vrátným. Děkujeme všem, kteří zaslali správné odpovědi. V rámci losování
se výherkyní stala Iva Kalousková, gratulujeme. Věcná odměna je připravena v redakci Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro. Nové znění tajenky zašlete jako
vždy na e-mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte 466 094 103. Těšíme se na vaše nové odpovědi.

(čerpáno z internetu)

DOPLŇOVAČKA
Tajenku doplňovačky, kterou je …,
najdete v prostředním řádku.
1. Brusnice. – 2. Menší bedna. – 3. Domácí obuv. – 4. Motýl. – 5. Slunéčko
sedmitečné (nářečně). – 6. Baňatá nádoba. – 7. Panenka barbie. – 8. Vonná
bylina. – 9. Ženské jméno. – 10. Přístavní člun. – 11. Skleněná kulička (zastarale). Pomůcka: balatka, barkasa

Výhercem letní doplňovačky se v rámci losování stal Jan Lagron, gratulujeme. V redakci
Roštu, Městský úřad, Přelouč, 3. patro si může vyzvednout poukázku na dvě vstupenky
do kina (případně věcnou odměnu).
Odpovědi nové doplňovačky zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz. Pro dalšího výherce
je připravená opět poukázka na 2 vstupenky do přeloučského kina nebo věcný dárek.
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Příští číslo Roštu vyjde v pátek 2. 10. 2020.

Pokračování programu na předposlední straně.

