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Rada města
Dne 31. ledna 2022 se konala další
v pořadí 85. schůze Rady města Přelouče a na programu jednání byly mimo jiné
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace a plán odpisů na letošní rok, zřízení
věcných břemen, zápisy z jednání KMS Tupesy ze dne 20. 1. 2022, KMS Lhota – Škudly ze dne 10. 1. 2022, stav neuhrazených
pohledávek ke dni 31. 12. 2021, úprava platů dělnických profesí v Technických službách města Přelouče, přehled množství komunálního odpadu pro uplatnění třídící
slevy, souhlas s použitím znaku města na
mantinelu hokejbalového hřiště v našem
městě, výplata odměn členům komisí a výborů za rok 2021. Rozhodlo se také například, že pro zadávací řízení veřejné zakázky
„Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“ ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel Společnost Klenovka (správce KAVE
Bau s.r.o.) Pardubice za nabídkovou cenu
47 895 304,97 Kč bez DPH. Radní také
schválili podání žádostí o dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji pro rok 2022 na projekt „Žesťové
interpretační kurzy Přelouč 2022“ a na projekt „Polanského Přelouč“. Schválením dodatku č. 4 smlouvy o dílo na akci „Splašková
kanalizace Mělice s převedením odpadních
vod do Lohenic“ uzavřeným se společností Mělice (VKP Suchý s.r.o. Zásmuky) se snížila sjednaná cena 526 124,80 Kč bez DPH
z důvodu úpravy rozsahu požadovaných
prací.
86. schůze Rady města Přelouče se konala 14. února 2022. Na této radě se mimo jiné projednalo několik bodů pro připravované zastupitelstvo plánované na
22. 2. 2022. Mezi těmito body bylo například doporučení zastupitelům schválit rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na
rok 2022, dále také žádosti o dotace z rozpočtu města nad 50tis. Kč na rok 2022 pro
Charitu Přelouč, Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč, FK Přelouč, HC Jestřábi Přelouč, Orel jednotu Přelouč, oddíl florbalu,
Domov u fontány Přelouč a Rugby Club
Přelouč. Radní vzali na vědomí body z jednání OV Klenovka ze dne 4. 2. 2022 a OV Lohenice ze dne 13. 2. 2022. Schválil se návrh
na změnu názvů některých autobusových
zastávek v naše městě. Jedná se o zastávky:
CIS 56470 Přelouč „Kladenská MŠ“, CIS 56471
Přelouč „Kladenská škola“, CIS 28639 Jedousov „Horecký Dvůr“, CIS 28640 Přelouč, Tupesy „Podvrdy“ a CIS 28615 Přelouč „Pardubická hřbitov“. Rada schválila dotaci do
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Zprávy z radnice
fondu investic příspěvkové organizace Základní umělecká škola Přelouč a odsouhlasila požadavek této příspěvkové organizace zakoupit dva hudební nástroje:
vibrafon Adams a basklarinet Yamaha. Na
závěr schůze radní schválili starostkou navržený program pro plánované zastupitelstvo.
V úterý 22. února 2022 se konala
87. schůze Rady města Přelouče a schválila se zde smlouva o společném zadávání
veřejné zakázky „III/32219 – Mělice – II/333
(komunikace a chodníky) a Mělice – chodník podél III/32220 ve směru Lohenice“ se
zadavatelem Správa a údržba silnic Pardubického kraje, dále smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace
Klenovka s převedením odpadních vod do
Přelouče“ s dodavatelem Společnost Klenovka (správce KAVE Bau s.r.o.) Pardubice
za nabídkovou cenu 47 895 304,97 Kč bez
DPH. Radní zrušili na tomto jednání usnesení č. 84/2/2021-I., kterým byl schválen záměr na prodej pozemku p.č. 1320/1 v k.ú.
Přelouč o výměře 3 719 m2 společnosti Západní terasy s.r.o., IČO 09379894, za cenu
minimálně 2 715 000,00 Kč stanovenou revizním znaleckým posudkem vypracovaným společností RSM CZ, a.s. a také například rada vyjádřila podporu městu Chlumec nad Cidlinou ve věci sporu ohledně
úklidu spadu listí z veřejného prostranství
na soukromý pozemek.

Zastupitelstvo města
Hned po ukončení 87. schůzi rady následovalo od 16 hodin v sále Občanské záložny XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče. V úvodu jednání se nejprve
odsouhlasil navržený program s tím, že se
z programu vypustil bod o majetkových
převodech. Následovala zpráva starostky
města Ireny Burešové o činnosti rady v období mezi XXI. a XXII. zastupitelstvem, dále
návrhy a stanoviska majetkového výboru ze
dne 16. 2. 2022 a ﬁnančního výboru ze dne
16. 2. 2022. Rovněž se projednaly návrhy
a stanoviska Osadního výboru Klenovka ze
ne 4. 2. 2022 a Osadního výboru Lohenice
ze dne 13. 2. 2022. zastupitelé schválili návrh
rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města
na rok 2022 a také návrhy na poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč na tento rok z rozpočtu
města pro Charitu Přelouč, Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč, FK Přelouč, HC Jestřábi
Přelouč, Orel jednotu Přelouč, Domov u fontány Přelouč a Rugby Přelouč. Na volební
období 2022 – 2026 zvolili zastupitelé přísedícím Okresního soudu v Pardubicích pana Z. H., Přelouč. Posledním bodem programu bylo schválení výplat odměn členům
výborů finančního, majetkového, kontrolního a osadních výborů Lohenice, Klenova
a Mělice.
Všechna usnesení z rad a zastupitelstva
naleznete na stránkách města.
MG
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Inzerce

Humanitární sbírka pro Ukrajinu
vznikla i v našem městě
Město Přelouč ve spolupráci s Pardubickým krajem a Sborem dobrovolných hasičů
Přelouč pořádá humanitární sbírku na pomoc Ukrajině.

Ve středu 2. 3. 2022 byla z provizorního skladu budovy dobrovolných hasičů odvezena
první humanitární sbírka pro Ukrajinu, kterou darovali naši občané. Sbírka z Přelouče putuje do Krajského skladu humanitární pomoci v České Třebové, kde bude přeložena do
vlaků a zaslána na Ukrajinu. Děkujeme všem našim občanům za pomoc. Velký dík patří
našim dobrovolným hasičům, kteří veškeré dary od občanů přebírají, evidují a třídí a v hasičské zbrojnici tráví mnoho času na úkor svých rodin. DĚKUJEME!!! Aktuální informace
ohledně sbírky se dozvíte na webových stránkách města.
starostka města Bc. Irena Burešová
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Rekonstrukce školní jídelny
Přelouč
Stávající objekt školní jídelny v ulici Obránců Míru čp. 1714 byl realizován v počátku 90. let minulého století. Město Přelouč získalo tento objekt
darovací smlouvou od Pardubického kraje v roce 2018. Současné zázemí kuchyně nesplňuje aktuální hygienické požadavky a vzhledem i k žádoucím
energetickým úsporám město přistoupilo k celkové rekonstrukci budovy.
Město Přelouč využilo programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR –
Podpora rozvoje regionů – Rekonstrukce a požádalo o dotaci na zateplení celého objektu a provedení stavebních úprav pro zázemí kuchyně
a přeložky přípojek sítí. Naší žádosti bylo vyhověno a město obdrželo
dotaci ve výši Kč 16 425 598,-. Veřejnou zakázku vyhrála společnost Raeder & Falge s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši Kč 33 780 000,- bez DPH.
Zvlášť byla soutěžena dodávka, montáž a zprovoznění gastrotechnologie včetně zaškolení obsluhy, kterou získala společnost Multi CZ s.r.o.
za nabídkovou cenu Kč 8 037 370,- bez DPH.

Původně byla rekonstrukce rozdělena na 3 etapy do 3 let, tak aby minimálně omezila provoz školní jídelny. Bohužel provázanost prací napříč
etapami nakonec toto řešení znemožnila realizovat a museli jsme přistoupit k variantě spojení 2. a 3. etapy projektu a jejich dřívější realizaci.
Předpokládaný termín dokončení prací je srpen 2022.
I z důvodu zajištění bezpečnosti strávníků a pracovníků ŠJ se zřizovatel ŠJ a KHS Pardubice rozhodli k přesunu výdeje obědů pro žáky ZŠ Smetanova a Gy a SOŠ Přelouč do budovy Sokolovny Přelouč.
Tímto velmi děkujeme za spolupráci, trpělivost a vstřícnost TJ Sokolu
Přelouč, pracovníkům ŠJ a samozřejmě i všem strávníkům. Věříme, že v novém školním roce proměnu všichni oceníte, a to nejen zvenčí ale i díky příjemnějšímu prostředí a poskytovaným službám.
Ing. L. Kubínová

Zprávy z radnice
Jaké jsou výhledy
plánovaného projektu nové budovy
městské knihovny v našem městě?
O tom, že naše město již
dlouhodobě trápí nevyhovující prostory městské knihovny
se ví již dlouho. V roce 2020 se
objevila možnost získat dotace z evropských fondů právě
na výstavbu nové knihovny.
Začaly se podnikat první kroky a začátkem roku 2020 byly
4 architekty předloženy na mimořádném pracovním zasedání našim zastupitelům 4 návrhy
budovy nové knihovny. V úterý 3. 3. 2020 pak následovalo veřejné zasedání Zastupitelstva města Přelouče, na kterém se jako jeden z bodů projednával výběr jednoho ze 4 předložených návrhů. Naši zastupitelé po dlouhé otevřené diskuzi do užšího
výběru zvolili návrh č. 3 Ing. arch. Maléře a návrh č. 4 Ing. arch. Formanové. V rámci konečného hlasování se pak vítězem stal návrh Ing. arch. Soni Formanové. Pro širokou veřejnost se 22. června 2020 uskutečnila prezentace tohoto vítězného návrhu v sále přeloučského kina za přítomnosti
architektky Soni Formanové a Evy Eisenreichové, historika Petra Mandažieva a za ateliér FOREVA Ondřeje Žáka. Následovalo pak několik jednání
ze strany vedení města s architektkami ohledně přípravy sepsání smlouvy
o dílo na vypracování architektonické studie pro dokumentaci pro stavební povolení na stavbu nové budovy. Návrh smlouvy se podrobně projednal a schválil na 64. schůzi Rady města Přelouče ze dne 12. dubna 2021.
Pak už došlo na další přípravné kroky ze strany ateliéru FOREVA. V polovině února 2022 zavítaly do Přelouče obě architektky Soňa Formanová
a Eva Eisenreichová na projednání dalších kroků s vedením města Irenou
Burešovou, Ivanem Moravcem, Miroslavem Manželem za odbor správy

Podnikni to! v Přelouči
Město Přelouč podpořilo projekt PODNIKNI TO! pro všechny podnikavé lidi. Zvažujete start vlastního podnikání? Podnikáte nebo pracujete
na nějakém projektu a potřebujete nový vítr do plachet? Přihlaste se na
kurz Podnikni to! Zkušený podnikatel vám pomůže nastartovat vlastní projekt, a to i když třeba pracujete, jste na rodičovské nebo studujete. Během
pěti setkání se naučíte, jak vybudovat projekt i s minimem ﬁnancí a bez zbytečných rizik. Kapacita omezena, účast máte díky oﬁciální podpoře města
Přelouč ZDARMA!
Celkem 5 kurzů je k dispozici pro občany města i okolních obcí a kapacita je 26 míst. Setkání se uskuteční v zasedací místnosti Městského
úřadu Přelouč.
Více informací o kurzu a formulář najdete na webu https://podniknito.cz/kurz/podnikni-v-prelouci.

Likvidace nakloněného smrku
v Pardubické ulici
Silný vítr potrápil v druhé polovině února nás všechny. Ve čtvrtek
17. února pomáhali přeloučští dobrovolní hasiči při likvidaci jeho následků v Pardubické ulici. Odstraňoval se velmi nakloněný smrk, který
ohrožoval chodce na chodníku. Aby se při pádu nepoškodil plot, přijela
na pomoc plošina z Technických služeb. Naštěstí včasný zásah hasičů
zabránil případnému zranění chodců. Celá akce proběhla také ve spolupráce s Městskou policií Přelouč.

březen 2022

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Kurzy budou probíhat vždy v úterý,
od 17:30 do 19:30 od 5. dubna do 3. května.

Kluziště má za sebou první sezónu
Od 6. prosince 2021 do pátku 18. února 2022 bylo v provozu první sezónu až několik výjimek pro širokou veřejnost nové kluziště ve Sportovní
ulici. Tato sportovní novinka zlákala během těchto necelých tří měsíců
celkem přes 6,5 tis. návštěvníků. V tomto počtu nejsou zahrnuty děti
do 6 let, které bruslily po celou dobu zdarma, stejně tak zdarma zde
bruslili i žáci našich přeloučských škol. Ledovou plochu za poplatek využívaly také často kolektivy amatérských hokejistů či sportovní kluby. Na
vstupném se do pokladny vybralo cca 500 tisíc korun, které po konečném zúčtování vypomohou alespoň částečně uhradit celkové náklady
na provoz tohoto kluziště. Můžeme se již nyní těšit na novou sezónu, která bude startovat na konci tohoto roku.

Fotograﬁe a text – MG
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text MG, fotograﬁe – zdroj M. Bečička

majetku a Lubošem Novotným za odbor stavební. Architektky odprezentovaly současný stav před vlastním dokončením architektonické studie
pro dokumentaci pro stavební povolení na stavbu nové knihovny nejenom
v kanceláři starostky města, ale také v naší městské knihovně. Především
s pracovnicemi knihovny v průběhu zpracování studie ateliér řešil jejich
pracovní požadavky, co se týče vnitřních dispozic knihovny. Termín pro odevzdání zhotovené architektonické stude je 22. 4. 2022. Dále bude následovat vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
Teprve po ukončení těchto několika prvních základních důležitých přípravných kroků lze zažádat o dotaci z evropských fondů. Cílem celého
tohoto rozsáhlého a nákladného projektu je moderní budova městské
knihovny v našem městě. Budeme si přát, ať se nová knihovna v Přelouči
postaví a přinese tak zcela nový moderní a originální prostor nejenom přeloučským čtenářům, ale všem našim občanům.
Fotograﬁe a text – MG

INFORMACE
Novinka v oblasti zdravotnictví Pardubického kraje:

INTERAKTIVNÍ MAPA
Pardubický kraj, odbor zdravotnictví připravil pro veřejnost interaktivní mapu, která pomůže občanům vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, dále také pohotovosti a ostatní ambulantní zařízení a ostatní
zdravotnická zařízení. Mapa nabízí vyhledání nejbližšího lékaře v oblasti
primární péče, ale také akutní či pohotovostní služby na základě lokalizace.
Součástí informace je rovněž adresa, webové stránky a telefon do ordinace.
Interaktivní mapu naleznete na odkazu: https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/.
Zdroj: Pardubický kraj

ODPOLEDNE
DO LOHENIC A MĚLIC
I V 16:40
S Krajským úřadem Pardubického kraje se k 6. 3. 2022 podařilo vyjednat změnu jízdního řádu linky 650620 Přelouč – Lázně Bohdaneč –
Hradec Králové.
Změna posílí odpolední spojení do Lohenic a Mělic. Meziměstský
spoj IREDO v 16:40 ze zastávky Přelouč, aut. nádr. a v 16:42 ze zastávky
Přelouč, žel.st. bude přetrasován a namísto přes Břehy (kudy jezdí i jiné
linky) pojede směr Hradec Králové do Lohenic (kde zastaví v 16:46)
a Mělic (16:49).
Spoj byl přes Lohenice veden už v době uzavírky mostu přes Labe
a podle vydaných jízdenek ho denně využívali dospělí i děti. Věříme, že
spoj občané místních částí začnou znovu spokojeně využívat.
Ing. Pavel Matouš
3/22

5

Svoz větví
Oznamujeme občanům města Přelouče,
že Technické služby města Přelouče
provedou svoz větví ořezaných ze stromů a keřů.

Svoz se uskuteční pro:

– město Přelouč

v pondělí 21. března 2022
Větve je nutné na tento termín připravit před dům,
a to nejdříve víkend před svozem.

– místní části města Přelouče
(Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice
a Tupesy)

v pondělí 28. března 2022
Větve je nutné na tento termín připravit před dům,
a to nejdříve víkend před svozem.
Samotný svoz větví bude probíhat od pondělí do pátku
v závislosti na jejich množství; větve však musí být před
domem již v pondělí, neboť není možné vracet se vícekrát
na jedno místo.
V případě větví umístěných později bude technickými
službami účtován poplatek za odvoz nebo si majitel větví
bude muset odvoz zajistit sám.
Děkujeme za pochopení.

Mobilní svoz NO a VO,
zpětný odběr elektrozařízení
Proběhne v sobotu 19. března 2022
pouze v místních částech.
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.

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

Zprávy z radnice – Odbor životního prostředí
Svoz bioodpadu
ze zahrádkářských lokalit
v Přelouči a chatové oblasti
u Březinského rybníka
Město Přelouč ve spolupráci se společností SOP a.s. bude stejně
jako v předchozích letech zajišťovat svoz bioodpadu rostlinného
původu vznikajícího v lokalitách zahrádkářských kolonií v Přelouči

ROZPIS PO LOKALITÁCH
lokalita

STANOVIŠTĚ
LOHENICE – parkoviště u restaurace
MĚLICE – před obchodem
KLENOVKA – na parkovišti u školy
ŠTĚPÁNOV – u kontejnerů
TUPESY – točna u zastávky
ŠKUDLY – u požární nádrže
LHOTA – na návsi

týden

od – do

Kréta I
krajnice
komunikace
ul. Nerudova
X Na Krétě

UPOZORŇUJEME, ŽE JE TŘEBA VYČKAT
PŘÍJEZDU SVOZOVÉHO AUTA.
Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího
harmonogramu:
Termín svozu: sobota 19. března 2022

13.
17.
21.
25.
29.
33.
37.
41.

Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek

25. 3.
22. 4.
20. 5.
17. 6.
15. 7.
12. 8.
9. 9.
7. 10.

až pátek
1. 4.
až pátek 29. 4.
až pátek 27. 5.
až pátek 24. 6.
až pátek 22. 7.
až pátek 19. 8.
až pátek 16. 9.
až pátek 14. 10.

14.
18.
22.
26.
30.
34.
38.
42.

Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek

1. 4.
29. 4.
27. 5.
24. 6.
22. 7.
19. 8.
16. 9.
14. 10.

až pátek
8. 4.
až pátek
6. 5.
až pátek
3. 6.
až pátek
1. 7.
až pátek 29. 7.
až pátek 26. 8.
až pátek 23. 9.
až pátek 21. 10.

15.
19.
23.
27.
31.
35.
39.
43.

Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek

8. 4.
6. 5.
3. 6.
1. 7.
29. 7.
26. 8.
23. 9.
21. 10.

až čtvrtek 14. 4.
až pátek 13. 5.
až pátek 10. 6.
až pátek
8. 7.
až pátek
5. 8.
až pátek
2. 9.
až pátek 30. 9.
až čtvrtek 27. 10.

Kréta II
u garáží

HODINY
8:00 – 8:15
8:25 – 8:40
9:00 – 9:20
9:30 – 9:45
10:25 – 10:35
12:00 – 12:15
12:20 – 12:35

Svornost
parkoviště
Choceňská

Březiňák
u kontejneru 16.
na SKLO
20.
24.
28.
32.
36.
40.
44.
3/22
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a chatové oblasti Březiňák. Svoz bioodpadu pomocí velkoobjemového kontejneru, který bude přistavován po týdnu na jednotlivá
stanoviště, probíhá podle stanoveného harmonogramu, viz tabulka.
Upozorňujeme na skutečnost, že do velkoobjemového kontejneru
lze odložit pouze bioodpad rostlinného původu. Žádáme občany,
aby bioodpad neodkládali mimo kontejner a vždy vyčkali na jeho
přistavení. V případě, že by z technických důvodů došlo k přistavení
kontejneru v jiný den, než je uvedeno v rozpisu, prosíme občany
o shovívavost. Doufáme, že se tato služba v předchozích letech
osvědčila a přispěla tak ke spokojenosti zahrádkářů i chatařů. Prostřednictvím této služby bylo v loňském roce sebráno a odvezeno
na kompostárnu cca 57 t bioodpadu.

březen 2022
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Zprávy z radnice – Odbor životního prostředí

Čtvrtek 14. 4.
Pátek
13. 5.
Pátek
10. 6.
Pátek
8. 7.
Pátek
5. 8.
Pátek
2. 9.
Pátek
30. 9.
Čtvrtek 27. 10.

až pátek
až pátek
až pátek
až pátek
až pátek
až pátek
až pátek
až pátek

22. 4.
20. 5.
17. 6.
15. 7.
12. 8.
9. 9.
7. 10.
4. 11.

Vysloužilá elektrozařízení
patří na sběrná místa,
aby nezamořila životní prostředí
Žárovky do koše nepatří
V domácnostech jsou v posledních letech klasické žárovky postupně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde zejména
o lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky. Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně
elektřiny než klasické žárovky. Obsahují užitečné druhotné suroviny a zářivky i velmi malé množství toxické rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.
Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na
skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti nejen do
ovzduší. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž
se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.

Postaráme se i o klasické žárovky
a ostatní vysloužilé elektro
Od roku 2005 je EKOLAMP jedničkou v péči o světelný elektroodpad. Od roku 2019 se však stará také o vysloužilé malé i velké
domácí spotřebiče. Podle nových pravidel platných od ledna 2021
spadají do zpětného odběru rovněž klasické přímo žhavené žárovky
včetně halogenových, jejichž sběr provádí EKOLAMP v rámci zpětného odběru dříve sbíraných světelných zdrojů.

Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé žárovky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést
do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do označených
sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst po celé České
republice. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4300 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci
starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz.
Sběrný dvůr, který se v našem městě nachází, a kde je i místo
zpětného odběru, je otevřen v pondělí od 13 do 17 hodin, ve středu od 10 do 15 hodin, v pátek od 13 do 17 hodin a v sobotu od
08 do 12 hodin.
Odbor živ. prostředí
3/22
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Kultura

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA S ŽABKOU OLÍVIÍ
I děti mohou mít někdy smutné starosti. Třeba když se jim odstěhují kamarádi. A přesně to se stalo
žabce Olívii, která přišla o svou nejlepší kamarádku ještěrku Bertu. Nebylo jednoduché žabku rozveselit.
Děti se o to snažily nejen se svými
maminkami, ale daly i na rady hlemýždě Hynka, kačera Karla či želviček Žanety, Žofky a Žaky. Pohádka
o smutné žabičce nakonec dobře
dopadla, protože všechny smutky
mají řešení, alespoň v tom dětském
světě.
E. F.

S BATERKOU DO KNIHOVNY 2022
Únorové večery bývají ještě dlouhé a temné. A to je ideální příležitost pro využití baterek. O tom není jistě pochyb. Stejného názoru jsou nepochybně i všichni účastníci pravidelné únorové akce
Městské knihovny Přelouč, nazvané S baterkou do knihovny.

3/22
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Každý únor již několik let zveme milovníky luštění, záhad a tajemství na podvečerní program pro malé i velké dobrodruhy. Nabízíme temnou knihovnu a v ní různá, trochu netradiční překvapení. Tentokrát byly hlavním tématem večera rostliny v literatuře,
včetně těch masožravých.

březen 2022
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Kultura
NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
NAUČNÁ LITERATURA
Sport
JAROŠ, Radek, 1964–
Nahoru na horu. – V Praze: Vyšehrad, 2020. 237 stran. (Rozhovory).
Český horolezec popisuje v rozhovoru otevřeně milníky své sportovní kariéry a nechá nahlédnout též
do soukromého života. Prozradí,
jak fungují mysl a tělo při výstupu
na osmitisícovku bez kyslíkového
přístroje i co si odnést z extrémních podmínek.

Modelka se ve své autobiograﬁi podělí o zážitky z počátku kariéry, mnoho vzpomínek z cest i rodinnou historii.
PADEVĚT, Tomáš, 1965–
Carmen: skutečný život Hany Hegerové. Praha: Ikar, 2021. 503 stran.

Cestopisy
SEMIÁNOVÁ, Anna, 1974–
Dvě na cestě: jak matka s dcerou došly místo do Santiaga do Mikulova.
Říčky: Martin Leschinger – Flétna,
©2021. 202 stran.
TRÁVNÍČKOVÁ, Dana
Příběh Íránu, Mongolska a Turecka –
říší, které pohnuly světem: cestofaktopi. [Praha]: Dany Travel, 2019.
261 stran.

KRÁSNÁ LITERATURA
KUNDERA, Milan, 1929–
Nevědění: román. V Brně: Atlantis,
2021. 149 stran.: Filozoﬁcký román
plný hlubokých myšlenek o smyslu
života, neutěšenosti vztahů, ztrátě
identity a domova i nemožnosti návratu.
BRACKSTON, Paula
Krámek se starožitnostmi. Praha: Dobrovský, 2021. 403 stran. V historické romanci s prvky fantastična se
mladá starožitnice vydává na pouť
napříč staletími, aby pomohla najít
klid duchovi, kterého si přivedla do
domu společně se starým přívěškem.

Životopisy
MAXOVÁ, Tereza, 1971–
Tereza. V Brně: BizBooks, 2021. 302 str.
Průřez životem světoznámé modelingové hvězdy z České republiky.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
HORÁČEK, Petr, 1967–
Slon. Praha: Portál, 2021. 32 nečíslovaných stran.
J. K.

O tom, že je tato únorová akce stále oblíbenější, vypovídá i každoročně vyšší počet zájemců všeho věku. Letos jich bylo vice než 100.
A to nás opravdu těší. Vlastně je to taková rozcvička před březnovými literárními programy a soutěžemi.
Děkujeme všem, kteří letos přišli, a doufáme, že nebyli zklamáni
a užili si temnou knihovnu a její rostlinné speciality stejně jako my.
L. Hývlová
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Není zač! a Dalibor Pšenička v sobotu 2. dubna U Jiřího

Už napotřetí se pokoušíme pro vás zahrát
v Přelouči na náměstí U Jiřího. Zatím jsme
měli na výběr data smůlu. Tentokrát už nám
snad nic do cesty nevstoupí a vy si budete
moct naplno vychutnat náš „kultivovaný punkrock“! Zpěvačka Alice už má na břichu docela bublinu, takže je to jedna z posledních
možností si nás poslechnout, než se budeme
muset na chvíli odmlčet... Podle původního
plánu s námi měl zahrát zdechovický Adrenalin. Těm účast nezhatil zásah shůry, nýbrž
studijní cesta kytaristy do zahraničí. Jejich
místo ovšem plnohodnotně zastoupí přeloučský písničkář a bard Dalibor Pšenička. Možná
si i tentokrát s sebou přiveze fenomenálního
basáka, který má prsty rychlejší než nejlepší
krupiér v Las Vegas.. nechme se překvapit;)
Akce začne v osm večer, vstup je volný, každého rádi uvidíme! A pokud nechcete kupovat zajíce v pytli, můžete si nás naposlouchat
dopředu – na Spotify, Youtube a jiných platformách hledejte kapelu Není zač! Těšíme se
na vás v sobotu 2. 4.!
Není zač!
3/22
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Kultura
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

březen 2022

Pozvánka

2+,-(pÎý
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45

PŘELOUČÁCI

Madagaskar – příběh pradávné Lemurie

Jubilanti leden
Marie Danihelková
Zdeněk Chaloupský

80 let
80 let

Jubilanti únor
Miloslav Holan
Jiřina Křemenáková
Jaroslava Studená
Marie Priessnitzová
Zdenka Doležalová
Vladimír Hykš
Marie Filipová
Silvia Miláčková
Miloslava Hrůšová

Helena a Jaroslav Šebestiánovi

Vlasta a František Šetinovi
Drahoslava a Miroslav Jiroutovi

Ke zlaté svatbě blahopřejeme
manželům

Vlastě a Františkovi ŠETINOVÝM

Drahoslavě a Miroslavovi
JIROUTOVÝM

Dne 18. března 2022
vzpomínáme 20. výročí úmrtí
pana Pavla VÁCLAVKA
z Přelouče.
Stále rodina a děkujeme všem,
kdo vzpomenou s námi.

Koncem ledna žáci 2. stupně zhlédli pořad s přírodopisně – zeměpisným zaměřením „Madagaskar“.
Jednalo se o pořad z cyklu Planeta Země 3000, který uváděl známý cestovatel a fotograf Adam Lelek.
Prostřednictvím poutavých fotograﬁi, videosekvencí, map a autentických zvuků se žáci na hodinu a půl mohli přenést na tento skutečně velmi zajímavý ostrov a seznámit se s faunou, květenou, ale
i tajemnými tradicemi, které jsou součástí ostrova.

Ozoboti – naši kamarádi
24. 2.

Zlatá svatba

Srdečně blahopřejeme
manželům

Dne 14. března 2022
uplynul rok od úmrtí tatínka,
dědečka, pradědečka
pana Ludvíka VORLÍČKA
z Přelouče.
S láskou vzpomínají syn Luboš s rodinou,
Michal s rodinou a dcera Lenka s rodinou.
Nikdy nezapomeneme.

80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Diamantová svatba

Zlatá svatba

Dne 1. března uplynulo 10 let od úmrtí
našeho milovaného tatínka, syna, bratra, švagra
Libora ŠKRHY z Přelouče.
S láskou vzpomíná maminka, sestra s rodinou a syn Michal.

3/22

94 let
91 let
91 let
88 let
88 let
87 let
87 let
86 let
86 let

Wilfried Brudny
Růžena Halíková
Milan Jeřábek
Vlasta Říhová
Jarmila Skálová
Josef Salﬁcký
Hana Macelová
Josef Mrkvička

Zlatá svatba

k 50. výročí od uzavření manželství.
Přejeme šťastná další společná léta
ve vzájemné lásce, porozumění a zdraví.
SPOZ
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Společenská rubrika

5. 2.
4. 3.

Letošní rok dělají našim žákům prvního stupně
při výuce společnost malí robůtci – Ozoboti. Děti
se tak učí prvním krůčkům v programování robotů pomocí barevných příkazů. Starší žáci již roboty programují v jednoduchém programovacím prostředí skládáním tzv. bloků.
Poté všichni netrpělivě čekají, zda robůtci splní
vše, co jim naprogramovali. Tato jednoduchá cvičení rozvíjejí logické myšlení, základy robotiky a spolupráci v kolektivu.
S žáky druhé třídy již pořádáme závody s naprogramovanými roboty, kteří mají za úkol splnit rozličné úkony.































a do dalších let přejeme hodně lásky,
zdraví a spokojenosti.
SPOZ

Dne 10. března 2022
uplynou čtyři roky od úmrtí
pana Iva ŠTĚPÁNKA.
Vzpomeňte s námi
na jeho vzácnou povahu
a jeho milé obrázky.
Manželka Ivana
a syn Martin s rodinou

Dne 20. března 2022
vzpomeneme smutného výročí,
kdy nás před 18 lety
opustila naše milovaná
manželka, maminka a babička,
paní Miluška VLACHOVÁ
z Přelouče.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a rodina Bydžovských

3/22
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Přeloučské školství
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Nakonec rozhodla takto:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
Nejvoňavější srdce:
Cena za originalitu:
2. třída:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
3. třída:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. a 5. třída:
1. místo:
1. třída:

2. místo:
3. místo:
2. stupeň:
1. místo:
2. místo:
Skupinová práce: 1. místo:
2. místo:
Práce dvojic:
1. místo:
2. místo:
3. místo:

Jelínková Kristýna
Merglová Aneta, Nebřenská Eliška
Pospíšilová Soﬁe
Stárková Aneta
Malinský Jakub
Ngueng Barbora, Hrušová Viktorie
Šitler Karla, Plaček Richard
Rozkošná Ema, Nekvapilová Anna
Špaček Milan
Bernkratuová Anna
Kadlecová Veronika
Šoltová Viktorie, Horáčková Anna,
Příhodová Soﬁe
Heřmánková Tereza
Rokytová Kamila
Hájková Vanessa
Slavíková Denisa
8.B
2.B, Berušky
Řeháková Emma a Anna
Hůlová Barbora a Kateřina
Trubenekrová Anna a Ellen

Den ve valentýnských barvách
Básnička na březen …
… od čtvrťáků na téma JARO
Jaro

Jaro

Jan Boháč, Jan Icík, 4.A

Lucie Macelová, 4.B

Zima nám dnes skončila
a já jsem byl venku.
Uviděl jsem sněženku,
petrklíč a pomněnku.

Sluníčko již svítí,
v trávě voní kvítí.
Všechno zase kvete,
zima už se plete.

Stromům listí doroste,
ptáci přilétají,
staví si svá hnízda
a hezky prozpěvují.

Jaro pomalu vstává,
sníh na horách roztává.
Nemoc postupně odchází,
vůně jara k nám přichází.

V pondělí 14. února se naše škola
zúčastnila plnění
další výzvy projektu Hrdá škola
a tentokrát to bylo vskutku tematické – den svatého Valentýna jsme
oslavili v odstí nech červené a růžové.

Soutěž O nejkrásnější valentýnské srdíčko
14. února byla ukončena soutěž O nejkrásnější valentýnské srdíčko.
Srdíčka mohla být papírová, paličkovaná, pečená, dřevěná, vyrobená z lega, háčkovaná, keramická, z přírodních matriálů, ... prostě fantazii se meze nekladly. Vyráběli jednotlivci, dvojice, skupinky, třídy i oddělení ŠD.
V soutěži se sešlo 88 soutěžních prací. Porota měla opravdu nelehký úkol.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Přeloučský dechový orchestr koncertoval v Občanské záložně

22. 1. do naší školy zavítal taneční mistr Tomáš Mikulský, který byl pozván naší mažoretkovou třídou, aby pomohl připravit nové taneční
choreografie. Pan Mikulský je ředitelem vlastní
taneční školy, předsedou Svazu hudebníků ČR
a je členem Svazu učitelů tance ČR. S naší mažoretkovou skupinou spolupracuje pravidelně a jeho workshopy jsou pro naše děvčata vždy velkou
motivací do další práce.

Úspěch žesťů
v okresním kole soutěže ZUŠ

Přesně dva roky a dva měsíce uplynuly od posledního koncertního vystoupení Dechového orchestru ZUŠ Přelouč v Občanské záložně. Během
této dlouhé doby orchestr střídavě směl a nesměl
zkoušet, koncertní vystoupení prakticky až na
jednu výjimku nepřipadala v úvahu. O to více se
členové orchestru těšili na vánoční koncert, který se měl konat na začátku prosince. Ani tento
termín ale orchestru nebyl souzen a z důvodu velkého množství karantén mezi hráči se muselo konání koncertu posunout na 29. ledna následujícího roku.
V lednu to už vyšlo a orchestr mohl konečně
svůj koncert uspořádat. Z důvodu karantény byl
sice oslaben o deset hráčů, i tak měl ale problém
vejít se na pódium. Pod taktovkou svého dirigenta Michala Chmelaře zahrál díla barokních skladatelů Jiřího Ignáce Linka a Johanna Sebastiana
Bacha. Následovaly skladby Philipa Sparka Old
English Sea songs a Briana Balmage 3, 2, 1,…, které
orchestr připravoval na odloženou soutěž v Itálii. Druhá část koncertu patřila ﬁlmové hudbě.

Konferenciérka koncertu Monika Kaplanová
na závěr pozvala všechny posluchače na festival
Polanského Přelouč, který se bude konat 4. 6. 2022
v parku za školou v Přelouči. Orchestr se dále bude připravovat na své letní vystoupení v rámci
světové konference WASBE ve Valdštejnské zahradě v Praze.

Taneční workshop
s Tomášem Mikulským

Velký úspěch žáků ZUŠ Přelouč
V loňském školním roce vyhlásila Komorní ﬁlharmonie Pardubice první ročník distanční
soutěže pro žáky základních uměleckých škol
na území Pardubického kraje s názvem „Hraj

online!“ Soutěž totiž byla vyhlášena v době největšího lockdownu jako podpora uměleckého
školství. Hlavní cenou v celkem osmi nástrojových
kategoriích byla realizace audiovizuální nahrávky

Adéla Kozumplíková

Vojtěch Ouřecký
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Ve středu 23. 2. 2022 vyjelo naši školu reprezentovat do okresního kola soutěže ZUŠ v Holicích 23 žáků na žesťové nástroje. V silné konkurenci 62 soutěžících z celého okresu přivezli naši
žáci 19 x 1. cenu s postupem do krajského kola,
což bylo nejvíce postupujících ze všech zúčastněných škol. V jednotlivých oborech jsme také získali
3 ceny pro nejmladší účastníky soutěže. Korepetitorka Anna Knoulichová získala cenu za vynikající klavírní spolupráci. Gratulujeme všem žákům
a pedagogům za skvělou reprezentaci školy a města a budeme držet pěsti v krajském kole soutěže,
které se uskuteční v dubnu ve Vysokém Mýtě.
Vedení školy

soutěžní skladby právě s tímto orchestrem pod
vedením šéfdirigenta Stanislava Vavřínka.
Do soutěže se přihlásilo celkem 55 talentovaných dětí z 15 různých uměleckých škol z celého
kraje. Ve velké konkurenci si skvěle vedli žáci
ZUŠ Přelouč Adéla Kozumplíková (klarinet)
a Vojtěch Ouřecký (trombon), kteří ve svých
kategoriích zvítězili a v podzimních měsících
nahráli s ﬁlharmonií své soutěžní skladby.
V kategorii hra na klavír (podkategorie žáci II. cyklu ZUŠ) zvítězila nyní již absolventka
ZUŠ Přelouč Sára Plecháčková, která se však
kvůli poranění ruky natáčení nemohla zúčastnit.
Z dalších žáků získaly Klára Junková, Martina
Junková a Eva Čapková mimořádné ceny za interpretaci. ZUŠ Přelouč se tak stala v součtu všech
ocenění nejúspěšnější institucí v rámci této soutěže v celém kraji!
Pro žáky je to rozhodně velký úspěch a náleží
jim velká gratulace a jménem starostky Přelouče
Ireny Burešové poděkování také za vzornou reprezentaci našeho města.
Text: J. Šlais a MG, fotograﬁe: ZUŠ Přelouč

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Fotograf? Teorie se dá naučit,
ale praxi nenahradíš
To, že škola není jen o teorii, vědí i na Gymnáziu a Střední odborné škole v Přelouči, kde se
v aktuálním školním roce otevřel nový obor fotograf. U jeho zrodu stál zkušený fotoreportér Radek Kalhous. Někdejší fotoreportér si ve dnech
7. a 8. února domluvil do výuky posilu, kterou
byl fotograf Vojtěch Hurych. Ten je, podobně
jako Kalhous, držitelem prestižního ocenění
Czech Press Photo. „Se studenty jsme strávili
dva dny a věřím, že setkání s dalším odborníkem z praxe bylo pro žáky přínosné. Vojta
se živí komerční tvorbou v celé její škále, takže na bídl mnoho pohledů na profesi fotografa,“ přibližuje dvoudenní workshop Radek
Kalhous.

Kreativitě se meze nekladou
I když bylo hlavním cílem vyjít do plenéru, došlo i na prezentaci a besedu s fotografem. „Během
ní Vojta nemluvil jen o technické stránce fotografování, ale věnoval se i obchodní stránce věci. Popsal, jakým způsobem jedná s klienty, a velice otevřeně mluvil i o cenách komerčních fotografů,“ uvádí
Kalhous. Během rozhovoru s žáky se Hurych dotkl
také otázky kreativity a způsobu, jak o fotograﬁích

přemýšlí. „Důležité je mít představu, jak chcete rozvíjet myšlenku, která je na začátku každého projektu, až po odevzdání konkrétní práce,“ vysvětluje Kalhous.

Psycholog, nebo fotograf?
V praktické části se oba fotografové vydali se
žáky do přeloučských ulic, kde Vojtěch Hurych
ukázal fotografování portrétu a jak si pomocí
světla nebo úhlu záběru a vlastní kreativity poradit i v místech, která nejsou fotograﬁcky atraktivní. „Bez kreativity se žádný fotograf, který chce pracovat autorsky, neobejde,“ říká Kalhous a dodává,
že právě kreativita a hravost jsou vlastnosti, které
mnoha žákům v dnešní době scházejí.
Oba fotografové se také shodují na tom, že
žáci musejí cíleně rozvíjet ještě další dovednosti.
„Kolega žákům zdůraznil nutnost komunikace fotografa s portrétovaným a také to, že při portrétování jste více psychologem než fotografem,“ přibližuje Kalhous další bod, kterému se během
setkání s odborníkem věnovali. Hurych tedy následně žákům představil metodu Superfeel, pomocí níž můžete s člověkem, kterého fotografujete, navázat uvolněný a přátelský vztah, což je
podmínka dobrého portrétu.
„Jsme rádi, že můžeme v přípravě budoucích
fotografů pracovat i s profesionály, jako je právě

Vojta. Ve dvou dnech odkryl žákům know-how
své práce, což je to nejcennější, co fotograf má,“
pochvaluje si Kalhous. Workshopy s odborníky
z praxe budou nedílnou součástí výuky fotografů. Výsledkem bude komplexně vzdělaný a na
praxi komerčního fotografa připravený absolvent
oboru fotograf.
Projekt byl finančně podpořen prostředky
z projektu Šablony II, který je spolufinancován
Evropskou unií.
Ondřej Vojtěch
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Úspěch v anglickém jazyce
V lednu 2022 se na Anglickém gymnáziu
v Pardubicích opět uskutečnila soutěž Agyslingua, tentokrát znovu on-line formou. Gymnázium a Střední odbornou školu Přelouč reprezentovaly žákyně Barbora Nešetřilová (třída tercie)
v kategorii B1 a Magdalena Sobotková (třída
kvarta) v kategorii B1+.
Ve velké konkurenci soutěžících z celého kraje se děvčata neztratila a umístila se ve své kategorii na předních pozicích. Majda skončila na
5. místě a Barča získala pomyslné „zlato“ a svoji
kategorii bezkonkurenčně vyhrála.
Oběma děvčatům srdečně blahopřejeme
a přejeme další úspěchy v anglických soutěžích.
Karolina Klapková

FOTOSERIÁL: Rekonstrujeme domov mládeže I.
V první části našeho fotoseriálu se podíváme
do sklepních prostor domova mládeže, kde v lednu započaly práce na rekonstrukci interiéru budovy. A jak je na přiložených snímcích patrné,
abychom mohli stavět, musíme nejprve bourat.

Po skončení rekonstrukce zde budou nové šatny
nebo laboratoře, které budou využívat žáci z oboru polygraﬁe.
Ondřej Vojtěch
Foto: Radek Kalhous
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADENSKÁ 1332 Přelouč
Zimní olympiáda v MŠ Kladenská
V měsíci únoru žila naše školka olympiádou. Co na tom, že venku nebyl sníh. Dětská
fantazie, nadšení a odhodlání byly obrovské.
V pondělí 7. 2. 2022 proběhlo slavnostní
zahájení a ,,zažehnutí“ olympijského ohně.
Popovídali jsme si o významu olympijských
her, vysvětlili si, co znamenají kruhy na olympijské vlajce a samozřejmě nemohl chybět

ani slavnostní slib sportovců, že budou soutěžit v duchu fair play. Pak mohlo vše vypuknout! Děti se snažily o sto šest. Vyzkoušely si
biatlon, závody v běhu na lyžích, slalom, zručnost při práci s hokejkou, jak udržet rovnováhu na snowboardu, elegantní pohyby krasobruslařů, jak se usazují bobisté do závodního ,,bobu“, nebo třeba jaký je rozdíl v poloze
skeletonisty a sáňkaře na saních. Úspěšný byl
i rychlobruslařský závod. Nikomu vůbec nevadilo, že závodníci měli na nohách místo bruslí igelitové pytlíky – klouzalo to stejně dobře. Velkým zážitkem byly i ,,skoky na lyžích“.
Skokanský můstek jsme nahradili kozou a děti se snažily doskočit do žíněnky co nejdál.
Velkou pozornost jsme věnovali i fandění.
Třeba bronzová jízda Martiny Sáblíkové byla

úžasná. Zkrátka a dobře jsme si tu letošní zimní olympiádu pořádně užili! Děti si pěkně zacvičily, seznámily se s různými zimními sporty a hlavně se naučily, že každý kdo se
olympiády zúčastní, je vlastně vítězem.
V pátek 18. 2. 2022 naše zimní olympiáda skončila slavnostním dekorováním všech
účastníků. Už se těšíme na tu letní v roce
2024.
Bc. Vtípilová Hana

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘELOUČ, Za Fontánou 935
V měsíci únoru jsme se s dětmi vydali v rámci tematického bloku „Náš svět, místo, kde žiji,“
na dobrodružnou výpravu po městě Přelouči.
Inspirací a zároveň pomůckou nám k tomu byl
obrazový kalendář města Přelouče s fotograﬁemi významných míst a budov ve městě. Děti si kalendář se zájmem prohlížely, z fotograﬁí sestavovaly průzkumné mapy, které nás později zavedly
i do vzdálenějších koutů města.

Za poznáním města Přelouče
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Úspěch naší školky
Do naší školky dorazila radostná zpráva. Úspěšné 3. místo ve Výtvarné soutěži Pardubického kra-

je „Zdravá a nemocná příroda“ obsadila Belinka
Bulisová se svým výkresem Kaštánek a Žaloudek
ve světě. Belince gratulujeme a těšíme se na její
další krásné obrázky, které ještě ve školce stihne
namalovat, než půjde do školy.
L. Bukovská, ředitelka školy

Mateřská škola Kladenská 1332 Přelouč

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok: 2022/23

Žádosti (tiskopisy) k přijetí dítěte do MŠ budou k dispozici:
• ke stažení (www.materskeskolky.cz) od pondělí 11. 4. 2022
• k vyzvednutí v ředitelně: úterý 12. 4. 2022 v době 8.00 – 15.30 hod.

Tiskopisy, které musí být doloženy u zápisu
k předškolnímu vzdělávání:
• Vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
(ČITELNĚ)
• Evidenční list
• Kopie očkovacího průkazu dítěte – titulní strana se
jménem a adresou + očkovací kalendář
• Dohoda o docházce
• U cizinců – okopírovaný platný pas s povoleným po‐
bytem dítěte na území ČR delším než 90 dnů + oko‐
pírovaný platný pas zákonného zástupce a dítěte
• Souhlas zákonných zástupců se zasláním registrační‐
ho čísla (RGČ)

Doručení následujícím způsobem:
• předat osobně do ředitelny školy ve středu 4. 5. 2022
v době 7.00 – 15.30 hod.
3/22
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• do datové schránky školy (každá škola má svou dato‐
vou schránku)
• e‐mailem s uznávaným elektronickým podpisem (ne‐
lze jen poslat prostý email!)
• poštou
• do poštovní schránky od pondělí 2. 5. 2022 do pátku
13. 5. 2022 v době 7.00 – 16.00 hod.

Seznam přijatých dětí do MŠ
na šk. r. 2022/2023 (dle RGČ) bude vyvěšen
od pondělí 30. 5. 2022
Schůzka s rodiči nově přijatých (nepřijatých)
dětí se bude konat v úterý 7. 6. 2022
v 15.00 hodin na 1. pavilonu nahoře,
kde budou rozdána rozhodnutí.

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice, v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,
stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2022/2023

Vyzvedávání žádostí: Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
20. dubna 2022 v době od 7.00 – 15.00 hod.
Online od 21. března 2022

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit
písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID in9kx5b) v termínu od 3. května do
10. května 2022
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného
zástupce (nelze jen poslat prostý e-mail) v termínu od 3. května
do 10. května 2022 e-mail: ms.zafontanou@seznam.cz
3. poštou (pouze doporučeně) v termínu od 3. května do 10. května
2022,
adresa: Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935
okres Pardubice
Za Fontánou 935
535 01 Přelouč
4. osobním podáním dne 3. května 2022 od 7.30 hod. do 11.30 hod.
a od 13.00 hod. do 15.30 hod.

Přidělení registračního čísla
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny
pod registračními čísly. Registrační číslo Vám bude:
a) předáno v uvedeném termínu
b) zasláno e-mailem nebo sms.
Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů není rozhodnutí o přijetí automaticky zasíláno, ale bude zveřejněno následujícími způsoby:
a) zveřejněním seznamu přijatých dětí ve vývěsce MŠ v ulici Za Fontánou
b) na webových stránkách školy (www.materskeskolky.cz).
Rozhodnutí o nepřijetí si zákonný zástupce převezme:
a) osobně 18. května 2022 v době od 8.00 hod. do 11.30 hod.
b) doporučeně poštou
c) datovou schránkou.
Ladislava Bukovská
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ

:ƵŶĄŬʹ ēĞƐŬǉƐŬĂƵƚ͕ƐƚƎĞĚŝƐŬŽWƎĞůŽƵē
ƉŽƎĄĚĄǀ sobotu 9.4.2022
4͘ ƌŽēŶşŬƚƵƌŝƐƚŝĐŬĠŚŽƉŽĐŚŽĚƵ

Divadlo LED
Představení divadelního kroužku plánované pro rodiče a veřejnost na adventní čas jsme museli z důvodu karantén po-

sunout na leden, přes všechna úskalí vše
dopadlo dobře a všem malým hercům
a herečkám patří velké poděkování za
předvedené výkony. Stejné poděkování
patří lektorkám paní Lucii Hadáčkové
a Blance Leksové.

Pečení pro radost
Kroužek určený pro budoucí kuchařinky. Děvčata se zdokonalují v umění peče-

Střediskové sportování
V sobotu 19. 2.
proběhlo sportování pro všechny oddíly přeloučského
skautského střediska, kde se nás sešlo okolo 30. Kvůli
velkému větru jsme
si na poslední chvíli půj čili orlovnu,
kde jsme si společně zahráli různé honičky, hry s míčem nebo s padákem.
Poslední hodinu a půl jsme strávili na venkovních hřištích pod parkem.

ní slaných i sladkých dobrot a to vše pod
vedením lektorky Katky Vrbové. Schůzky
probíhají každé pondělí od 16.00 v DDM.

Tradiční dopolední aktivity pro nejmenší děti od 2 let věku. Maminky, popř.
tatínkové, společně s dětmi zpívají, učí
se jednoduché říkánky a básničky, malují a hrají pohybové hry. Většina schů-

pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 7. 7. – 16. 7. 2022
Pojedeme do penzionu Družba v Krkonoších. Ubytování ve
dvou až čtyřlůžkových pokojích, na každém pokoji je sociální zařízení. V chatě je prostorná jídelna, společenská místnost, možnost využití trampolíny a dalších sportovních aktivit v okolí chaty.
Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu.

Informace o ubytování na www.druzba-rokytnice.cz.
Náplní programu tábora bude poznávání Krkonoš, hry,
soutěže, sportovní vyžití a to vše ve volné přírodě.
Děti se mohou naučit základy hry na kytaru.
Cena tábora: 5 900 Kč
Přihlášky on-line pomocí registračních formulářů na stránkách
DDM od 31. 1. 2022. Po registraci Vám pošleme závaznou přihlášku na Váš e-mail. Podmínkou účasti dítěte na táboře je
uhrazení platby na účet MONETA MONEY BANK Pardubice
č. ú. 1502709524/0600 do 31. 5. 2022, jako variabilní symbol uveďte toto číslo: 0716 + číslo přihlášky. Pokud dojde z Vaší strany
ke zrušení účasti dítěte na táboře, jsme nuceni účtovat storno
poplatek: do čtrnácti dnů před zahájením tábora – 1 000 korun.
Registrace bude možná pouze
do naplnění kapacity tábora.
Hlavní vedoucí tábora:
Pavel Hrdý, telefon 466 672 003, 739 246 119.
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Kladruby nad Labem ;ƉĂŵĄtka UNESCO)͘ ĞůƓş ƚƌĂƐǇ ũƐŽƵ ŶĂŽƉĂŬ ǀĞĚĞŶǇ ũŝǎŶşŵ
ƐŵĢƌĞŵ͕ĚŽƉƎşƌŽĚǇǀ ŽďůĂƐƚŝĞůĞǌŶǉĐŚŚŽƌ ĂũĞũŝĐŚƉŽĚŚƽƎş.
13 km: \ĞēĂŶǇŶ͘>ĂďĞŵʹ Kladruby n. Labem ʹ ^ĞŵşŶʹ WƎĞůŽƵē
Na kontrole v ^ĞŵşŶĢ ŶĂ ŬƌĄƚŬĠ ƚƌĂƐĞ ϭϯ Ŭŵ ďƵĚĞ ǌĂ ĚŽďƌĠŚŽ ƉŽēĂƐş ŽŚǉŶĞŬ
k ŽƉĠŬĄŶşƓƉĞŬĄēŬƽ͕ƵǌĞŶŝŶƵǀůĂƐƚŶşƐ sebou!
21 km: \ĞēĂŶǇŶ͘>ĂďĞŵʹ Zdechovice ʹ KďƎşƉŽƐƚĞůĞʹ DŽƌĂƓŝĐĞʹ Krasnice ʹ ^ŽǀŽůƵƐŬĄ
Lhota ʹ ƌůŽǎƐŬĄƌŽŬůĞʹ Brloh ʹ DŽŬŽƓşŶ ʹ WƎĞůŽƵē
24 km: \ĞēĂŶǇŶ͘>ĂďĞŵʹ Zdechovice ʹ KďƎşƉŽƐƚĞůĞʹ Brambory ʹ ^ĞŵƚĢƓʹ sĄƉĞŶŬĂ
ʹ ^ŽǀŽůƵƐŬĄ>ŚŽƚĂʹ ƌůŽǎƐŬĄƌŽŬůĞʹ Brloh ʹ DŽŬŽƓşŶ ʹ WƎĞůŽƵē
35 km: \ĞēĂŶǇŶ͘>ĂďĞŵʹ Zdechovice ʹ KďƎşƉŽƐƚĞůĞʹ Brambory ʹ ^ĞŵƚĢƓʹ sĄƉĞŶŬĂ
ʹ ^ŽǀŽůƵƐŬĄ>ŚŽƚĂʹ Urbanice ʹ ZĂƓŽǀǇʹ ƚǀƌǌ^ǀŽũƓŝĐĞ ʹ Choltice ʹ sĞƐĞůşʹ Klenovka ʹ
WƎĞůŽƵē

Klub Klubíčko

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752

20

Napsali nám
březen 2022

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti a mládež

zek probíhá pod vedením Blanky Leksové, středeční schůzky vede Lucie Hadáčková.

INFORMACE͗EĂƐƚĂƌƚƵŽďĚƌǎşŬĂǎĚǉƷēĂƐƚŶşŬƉŽĚƌŽďŶǉƉŽƉŝƐƚƌĂƐǇ͘WŽƉƌŽũŝƚşĚĂŶǉŵŝ
ŬŽŶƚƌŽůĂŵŝ ŶĂ ƚƌĂƐĞ ŽďĚƌǎş ŬĂǎĚǉ ƷēĂƐƚŶşŬ ƉĂŵĢƚŶş ůŝƐƚ͕ ǀ Đşůŝ ďƵĚĞ ƚĂŬĠ Ŭ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ
ƌĂǌşƚŬŽƉŽĐŚŽĚƵ͘WŽĐŚŽĚƐĞŬŽŶĄǌĂŬĂǎĚĠŚŽƉŽēĂƐşĂŬĂǎĚǉƷēĂƐƚŶşŬŚŽĂďƐŽůǀƵũĞŶĂ
ǀůĂƐƚŶşŶĞďĞǌƉĞēş͘

Všechny nás to moc bavilo a doufáme, že takovýchto společných akcí
už bude více, než v poslední době.
Klára Sotonová

^dZdKsE͗ũĞĚŶŽƚŶĠϮϬ<ē
KONTAKT͗>ƵďŽƓĂƚŬŽ͖ůƵďŽƐ͘ĚĂƚŬŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͖ϳϮϯϯϲϲ 096

22. února jsme si zvolili procházku ze zastávky
vlaku Veselí k Březinskému rybníku a odtud do
Valů. Prošli jsme chatovou osadou. Jediná nepříjemnost byl trochu studenější a ostřejší vítr. Naši
téměř 5 km trasu jsme ukončili v restauraci ve Valech, která je po rekonstrukci nově otevřena a nabízí menu v hodnotě od 110 do 150 Kč. Rádi jsme
tady poseděli a plánovali další činnost. V 12,45 většina z nás odjela vlakem zpět do Přelouče, někteří pokračovali pěšky přes Klenovku. Na 8. března plánujeme členskou volební schůzi spojenou
s promítáním z našich cest za uplynulý rok. Samozřejmě proběhne i hodnocení našich společných aktivit.
Kubátovi

KLUB AKTIVNÍ SENIOR

(KLAS)

Zprávy z Klasu
Téměř na celý únor jsme přerušili naši činnost
vzhledem k vysokému počtu pozitivních případů covidu. Naše cvičení v budově Sokola začalo
tedy opět 17. února. Volíme zatím takové aktivity, které probíhají buď venku nebo v rozsáhlejších
prostorách, abychom nešli naproti případné nákaze. V klubovně, kterou nám MÚ propůjčuje,
probíhá totiž pravidelné testování, což není nejlepší situace pro setkávání našich členů.

Další objev ze „Slavíkáčů“
Dalším příjemným ptačím objevem byl brhlík
lesní. Tento krásně zbarvený pták s modrou hlavičkou a zády spolu s oranžovým bříškem je nepřehlédnutelným obyvatelem nejen Slavíkových
ostrovů, ale lze ho zahlédnout i v parku a občas
zavítá i na zahradu. Je velice rozšířený a svým hlasem a zbarvením spolu s černým pruhem přes
oko je opravdu výrazný.
Občas působí zavalitě, ale dokáže snadno
šplhat jako jediný pták hlavou dolů! Je také celkem nebojácný, dokáže posedět, zapózovat. Dokáže být ale i drzý – hnízda si staví v dutinách

stromů a kolikrát „vyfoukne“ datlovi nebo strakapoudovi hnízdo, které si čerstvě vydlabali.
V těchto dutinách hnízdní na jaře jednou ročně.
Je velice příjemné sledovat i to, že již v zimě
dokáže brhlík lesní udržovat vztah – už na přelomu ledna a února můžeme sledovat, jak páreček brhlíků sbírá mech a začíná si přichystávat
hnízdo na jarní snůšku vajíček.
Pokud bych měl spočítat, který druh je nejvíce vidět na Slavíkových ostrovech, tak je to právě
brhlík lesní spolu s králíčkem obecným (zmíněný v minulém čísle). Pokaždé mám radost, když

Brhlík lesní

Králíček obecný

vidím, kolik druhů ptactva se zde v Přelouči vyskytuje. A doufám, že to také dlouho vydrží.
Tomáš Dostál, DiS.
3/22
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
Láska prochází žaludkem – i u nás v Domově
Rádi plníme přání našich klientů a možná nikoho z Vás, čtenářů,
nepřekvapí, když Vám prozradíme, že
jedny z těch nejčastějších se týkají oblíbených jídel. Abychom dokázali s chutěmi našich klientů držet krok, pravidelně se s nimi setkáváme při tzv. Stravovací komisi, kde se dozvídáme, na
čem si pochutnali, co by bylo dobré
udělat příště jinak, a jaké jídlo by si rádi dali v blízké době. To je vždy ta nejoblíbenější část, v průběhu které zazní
nespočet nápadů. Jak se říká „Kolik lidí,
tolik chutí!“

Naše dámy a pánové ale nejsou odkázaní pouze na to, co jim
uvaří naši šikovní kolegové v kuchyni. Každý týden mají možnost
uspokojit své chuťové pohárky při oblíbené aktivitě Kuchařinky.
Zde si s pomocí aktivizačních pracovnic uvaří či upečou vše, co jim
přijde na mysl – ať je to velikonoční nádivka, křupavé bramboráky,
voňavý koláč nebo třeba vepřové řízky.

Na závěr nesmíme opominout ani dobroty od rodiny, neboť ta
moc dobře ví, na čem si naši klienti smlsnou nejraději. Jak už jsme
se mnohokrát vyslovili – nejlépe se žije klientům Domova ve chvíli,
kdy cítí lásku od svých blízkých a empatický a laskavý přístup od
nás, pracovníků Domova u fontány.
Domov u fontány

PŘÍBĚH OPRAVDOVÉHO JÍDLA
Publikace nese podtitul Krása a přírodní bohatství venkova Železnohorského regionu a inspiruje k využívání a zpracování sezónní lokální produkce jak v domácnosti, tak i např. ve školních
jídelnách. Volně navazuje na publikaci Stará jabloň vypravuje příběh ovocného stromu, která inspiruje k výsadbě ovocných stromů
do krajiny a našich zahrad. Plody ovocných stromů jsou nedílnou
součástí regionálních sezónních receptů.
Publikace je zpracována formou poutavého vyprávění 14letého
děvčete, které přemýšlí o tom, jak přirozeně a zdravě jíst. Své vyprávění prokládá recepty s důrazem na sezónní lokální suroviny, které jsou
z pera Dany Šťastné, majitelky jídelny Kruh zdraví v Chrudimi. Do
receptů zapojila certiﬁkované producenty ze Železných hor. Publikace řeší otázky, co je kdy vhodné jíst, jak suroviny zpracovávat a tím
i co je vhodné a možné doma či na školní zahradě pěstovat.
Už jsme pochopili, že bez zdravé přírody nemáme jako lidé šanci žít alespoň relativně zdravý život. Musíme se především zamyslet, jak se stravujeme. Jaké potraviny jíme, odkud pocházejí, kdo
a jak je pěstuje, a především zda našemu organismu dělají dobře.
Protože nesprávná strava má přímý vliv na naše celkové dlouhodobé zdraví. Dobrá strava = dobrá nálada.
Tyto a další otázky publikace řeší poutavou formou, které má šanci porozumět každý. Publikace vznikla v rámci projektu Místní akční
plán vzdělávání II v ORP Přelouč (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
/0008593). Navíc je doplněna odkazy na videorecepty, kde jsou
přímo do vaření zapojeny děti a tím jsou inspirací pro formu spo3/22
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lečné přípravy jídla jak doma, tak ve školách či v rámci zájmových
aktivit. A aby bylo z čeho vařit, můžeme navštívit areály regionálních producentů nebo se jen tak rozhlédnout kolem sebe.
Publikace je zdarma k dostání v kanceláři Železnohorského regionu v Heřmanově Městci nebo ke stažení na: https://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=12500.
Inspirativní čtení a zážitky s lokální produkcí vám přeje
Tým Železnohorského regionu!

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com
DOBROCENTRUM –
Přidejte se k nám na vlnu
dobrých skutků…
I letos vyhlašujeme akci „OBRÁZKY S JARNÍM MOTIVEM PRO SENIORY V DOMOVĚ
U FONTÁNY“. Loni nám přišlo asi 500 obrázků
a pracovníci domova jimi vyzdobili všechny pokoje i společné prostory. Termín je 3. 4. 2022! Formát obrázků může být A4 nebo A5. Obrázky můžete doručit na Charitu, Masarykovo náměstí 48,
nebo do Jakub klubu nebo předat v knihovně. Pokud bude obrázků hodně, předáme je i městským
pečovatelkám pro seniory, o které pečují.
Děkujeme, že s námi poplujete na stejné vlně!
Během ledna a února se přihlásily 2 nové dobrovolnice a hledáme další. Pokud máte jednu hodinu týdně pro druhé, ozvěte se. Den otevřených
dveří našeho DOBROCENTRA bude ve středu
9. 3. 2022 v čase 9.00–12.00 a 14.00–18.00. Přijďte nebo zavolejte na tel. 731 402 371.
Zdenka Kumstýřová,
koordinátorka

CO SE DĚJE
V JAKUB KLUBU
Měsíc únor můžeme nazvat jako jablíčkový,
protože jsme s dětmi pekli štrúdl, a to hned dvakrát. Také si děti pochutnaly na jablečném dezertu
a také třeba na opečených bagetkách s kuřecím
masem a zdravou zeleninkou. V klubu jsme tvořili
Valentýnky pro rodiče a děti vyrobily také pro pracovnice, čímž nám udělaly velkou radost. Velmi hojně se v klubu stavělo lego, čímž se děti učí trpělivosti a také práce s plánkem, která pro ně není úplně
jednoduchá. Výsledkem jsou krásné výtvory. Hodně v kurzu jsou teď společenské hry, děti si oblíbily
fotbálek a Černého Petra. Děti se věnují také sportovním aktivitám, což je ku prospěchu jejich zdraví.

Na Vánoce jsme dostali od ﬁrmy Lego několik stavebnic pro děti, děkujeme!
Březen bude v klubech zaměřen na téma přátelství a vztahy, které jsou horkým tématem v klubu. Reagujeme tak na časté spory mezi dětmi, kdo
s kým může kamarádit a kdo ne. Budeme klást důraz na toleranci a vzájemný respekt.

Do Jakub klubu 18 zavítalo několik nových mladých a jejich cílem je zejména podpora ve školních
dovednostech, následné vzdělávání a podpora v zaměstnání.

v roce 2022. V letošním roce bychom opět rádi
uspořádali pro děti v pěstounských rodinách několik výletů a o letních prázdninách i zážitkový pobyt, který měl v loňském roce veliký úspěch. Rádi
bychom také obnovili adventní setkání pěstounských rodin, které jsme bohužel poslední dva roky
nemohli uskutečnit kvůli pandemické situaci. V září
bychom se chtěli znovu zapojit do Týdne (pro) pěstounství, i když v tuto chvíli nevíme, jakou formou
bude probíhat. I letos se těšíme na spolupráci s našimi pěstounskými rodinami a obdivujeme je za to,
co pro své svěřené děti dělají. Také rádi přijmeme
do naší služby nové pěstounské rodiny. Pokud by
měl někdo z vás zájem dozvědět se o naší službě více, tak se může podívat na naše webové stránky:
https://prelouc.charita.cz/ nebo nás kontaktujte.
Mgr. Pavlína Křepská,
vedoucí PPP

březen 2022
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POZVÁNKA
NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20 LET JAKUB KLUBU
Dne 8. 4. 2022 bude náš klub slavit krásných
20 let. Tyto narozeniny oslavíme společně i s dětmi v klubu 7. 4. 2022 od 14:00. Těšit se můžeme
na pěvecké vystoupení našich dětí a na taneční
vystoupení. Na oslavě nebude chybět hudba a něco dobrého na zub. ☺ Všichni jste srdečně zváni.
Mgr. Mirka Škávová,
vedoucí JK

PODPORA
PRO PĚSTOUNY
Milí čtenáři Roštu,
s příchodem jarních měsíců přemýšlíme, jak budeme rozvíjet službu PODPORA PRO PĚSTOUNY

KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE
PROJEKT ČISTÁ PŘELOUČ

Děkujeme žákům ZŠ Masarykovo náměstí, kteří nám namalovali spoustu
obrázků, jak bychom měli třídit odpady a jak by mohly vypadat naše popelnice
a kontejnery hezčeji. Žáci 8. B sepsali i tematickou výzvu! V spolupráci s odborem životního prostředí a knihovnou připravujeme výstavu těchto obrázků,
která bude k dispozici během dubna. Více informací přineseme v dalším čísle Roštu.
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová,
předsedkyně KŠK

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
PŘELOUČ
Výstava ŠTAFETA DOBRA
Zveme na výstavu v kostele sv. Jakuba „Štafeta dobra“ – výstava příběhů
z Indie v rámci projektu Adopce na dálku®. Naše farnost má dlouhodobě
„adoptované“ 2 děti a tento měsíc probíhá i sbírka na letošní rok. Sbírku
má na starosti paní Libuše Ševítová, nebo můžete poslat příspěvek na
účet farnosti 78-9031680257/0100 a do poznámky uveďte ADOPCE.
Výstava i sbírka probíhá až do konce března.
3/22
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Trh práce
na Přeloučsku
Úřad práce ČR evidoval k 31. 1. 2022 celkem 267 076 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 41 783 více než v prosinci 2021. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,6 %. Míra nezaměstnanosti byla podle
posledních dostupných dat EUROSTATU (za prosinec 2021) nejnižší v celé EU a to 2,1 % (průměr EU 6,3 %).

Informace o nezaměstnanosti –
okres Pardubice – leden 2022
K 31. 1. 2022 bylo evidováno 2 924 osob. V průběhu prosince došlo v okrese Pardubice k nárůstu počtu nezaměstnaných o 94 osob.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu setrval na hodnotě
2,3 %. Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 1. 2022 evidováno celkem 8 736 volných pracovních míst. Z celkového počtu
volných pracovních míst bylo pouze 465, tj. 5,3 % míst bez příznaku
„pro cizince“. Na dalších 8 271 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí. Volná místa jsou nabízena zejména v odvětví profesní činnosti a agentury, stavebnictví, elektrotechnika, obchod a pohostinství, doprava a skladování. Na jedno
volné místo připadalo v průměru 0,3 uchazeče.
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ZDRAŽOVÁNÍ NÁKLADŮ
ZA BYDLENÍ

Uchazeči o zaměstnání
(UoZ) celkem

Podíl nezam.
na obyvatelstvu v %

215

3,1

ÚŘAD PRÁCE NABÍZÍ POMOC

Chvaletice

86

4,0

Břehy

38

5,9

lidem, kteří nemají dostatek prostředků na výdaje
spojené s bydlením

Choltice

22

2,6

název
Přelouč

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc leden 2022 byla v obcích
regionu Přeloučsko:
Holotín 10,9 % (5), Turkovice 8,2 % (15), Litošice 8,0 % (9), Morašice 7,5 % (3), Sovolusky 7,1 % (7), Poběžovice 6,6 % (5), Žáravice 6,3 % (4), Labské Chrčice 6,0 % (9), Újezd u Přelouče 6,0 % (8),
Zdechovice 5,9 % (28), Břehy 5,9 % (38).
Sledujte průběžně informace na: www.uradprace.cz. Zde najdete informace ohledně aktuálních úředních hodin, formuláře, kontakty na pracovníky a další informace.
Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií: příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Informace najdete na našich stránkách
www.urad prace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1.

Kontakty na pracovníky Přelouč:
https://www.uradprace.cz/web/cz/prelouc
vedoucí
950 144 407
martina.malinska@uradprace.cz
zprostředkování zaměstnání
950 144 401–406
NSD – hmotná nouze
950 144 520/503
SSP
950 144 501/502/504
příspěvek na péči
950 144 521/505/723
dávky OZP (průkazky)
950 144 506
Zpráva z podkladů ÚP

V posledních týdnech mnoha domácnostem rostou náklady za spojené s bydlením. Zvyšují se náklady za elektřinu, plyn, ale i za teplo a vodu.
Jednou z možností, kterou lze využít v situaci, kdy rodina nemá dostatek
prostředků na rostoucí náklady za bydlení, je požádat o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení.

0ċ676.È
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K 31. 1. 2022 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka
v Pardubicích celkem 9 306 uchazečů o zaměstnání (UoZ). Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 2,6 %. V průběhu měsíce ledna 2022
bylo nově zaevidováno 2 028 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 45 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 505 UoZ (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě
jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.mpsv.cz/
/web/cz/mesicni.

Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč

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

Informace o nezaměstnanosti –
Pardubický kraj – leden 2022
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Tato dávka bude od 1. 1. 2022 upravena novelou zákona o státní sociální
podpoře způsobem, který umožní pomoci lidem postižených zdražováním
nákladů za bydlení efektivněji. Od 1. 1. 2022 se tak příspěvek na bydlení zvyšuje, a nově na tuto pomoc dosáhnou i lidé v podnájmu, lidé užívající byt
na základě služebnosti (např. senioři, kteří darovali byt svým dětem a byt
užívají na základě zřízeného věcného břemene na dožití), nebo lidé trvale
bydlící na chatách, či chalupách.
Nárok na příspěvek na bydlení má osoba, jestliže 30 % příjmu nestačí na
zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením. V případě, že máte přístup
k internetu, tak si můžete na kalkulačce MPSV sami orientačně spočítat
výši příspěvku. Tuto pomůcku vyhledáte na webových stránkách MPSV
www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni, případně přes internetový vyhledavač po zadání klíčových slov „MPSV kalkulačka
příspěvek na bydlení“. Další možností pro získání detailnějších informací je využití speciální linky, kterou ÚP ČR zřídil pro zodpovídání dotazů vztahující se
k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energii: +420 950 180 070.

MĚSTSKÁ POLICIE informuje
Problematika bezdomovectví

Nedávno jsem se na netu dočetl, že mezi hlavní úkoly obecní policie patří řešení problematiky bezdomovectví. Dost mne toto tvrzení zaskočilo. Ano, strážníci se dnes a denně setkávají
s lidmi bez domova. Řeší jejich chování, ať se
jedná o „pouhou“ jejich přítomnost na frekventovaných místech, nebo o protiprávní jednání.
Samozřejmě je naší povinností dohlížet na
veřejný pořádek, ale problematiku lidí bez domova určitě nevyřešíme. Tuto problematiku je
potřeba chápat v širším kontextu.
Velký problém je, že u těchto lidí chybí strach
z trestu. Když strážník řeší protiprávní jednání
běžného občana, ví, že udělený trest bude mít
nějaký výchovný efekt. Jenže člověk bez domova a bez majetku se nemá čeho obávat. Taková
pokuta u bezdomovce nedopadá na „úrodnou
půdu“. Když pokutu nezaplatí běžný občan, může mu hrozit třeba exekuce, ale co vezmete člověku, který už nic nemá?
Samozřejmě to pro strážníka neznamená, že
bude tuto problematiku přehlížet. I když je to
pro něj boj s větrnými mlýny.
Jedno z možných řešení při opakovaném porušování veřejného pořádku ze strany bezdomovců je udělení omezujícího opatření spočívajícího v zákazu navštěvovat určená veřejná místa.
Strážník potom může takového občana vyzvat,
aby dané místo opustil. Neuposlechnutí je samozřejmě přestupek, ale jak jsem psal výše, pomůže tady pokuta? Pokud toto omezení poruší
opakovaně, mohlo by se jednat o trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Ale to už je
záležitost orgánů činných v trestním řízení. A taky nastává otázka, jaký trest bude pro takového
člověka výchovný. Odnětí svobody? Možná v létě, ale přes zimu ...?
Co pro danou problematiku můžete udělat
vy? Já si osobně myslím, že dost. Pouhým odmítnutím požadavku na „almužnu“ uděláte víc,
než si myslíte. Pokud bezdomovci nebudou
mít zajištěný snadný přísun financí, snad je to

donutí opustit frekventovaná
místa.
Samozřejmě se nezdráhejte
zavolat hlídku městské policie,
budete-li mít pocit ohrožení ze
strany těchto osob. A tím nemyslím jen ohrožení přímo na
zdraví, či životě. Sám dobře vím,
jak je nepříjemné, když takový,
leckdy silně zapáchající, člověk
sedí třeba v čekárně na vlakovém nádraží. Hlídka na místo dorazí a bude-li to
v jejich silách, situaci vyřeší.
Chtěl jsem vám jen popsat a vysvětlit, že
problematika bezdomovců není vůbec jednoduchá a strážník nemá vždy po ruce legislativní
prostředky pro boj s tímto jevem.

březen 2022

Přeloučský ROŠT
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A jak to vypadá v praxi?
Třeba takto:
Strážníci byli přivolání na
místní vlakové nádraží, kde na
podleze ležel „bezdomovec“.
Na místě zjistili, že se jedná
o „známou firmu“. Většinou se
podaří takového člověka rozchodit a vykázat z místa. Tentokrát to ale nebylo možné. Z jeho úst vycházelo pouhé chrčení
a nebyl schopný postavit se na
nohy. Proto byla přivolána posádka RZS, která nakonec muže odvezla do nemocnice.
Někdo si teď možná říká, že by se takový člověk měl vyhodit z čekárny a nechat být. Do takového stavu se přece přivedl sám a dobrovolně.
Ale i on má právo na ochranu života a zdraví.
Leoš Slavík, DiS.,
velitel Městské policie Přelouč

Pravidla silničního provozu 44
Přechod pro chodce koloběžkář nesmí přejíždět, přejezd pro cyklisty ano. Je-li zřízen jízdní pruh
pro cyklisty (obr. 1), vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty (obr. 2) nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty (obr. 3), je koloběžkář povinen jich užít. Naproti tomu piktogramový koridor pro cyklisty (obr. 4) pouze vyznačuje
prostor a směr jízdy cyklistů (v našem případě i koloběžkářů) a upozorňuje řidiče motorových vozidel na zvýšený provoz cyklistů/koloběžkářů. Neplynou z něj žádná práva nebo povinnosti.

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4
(pokračování příště)

Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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Zajímavosti
březen 2022

Přeloučský ROŠT

Zajímavosti pro řidiče
Zajímavosti pro řidiče – bodový systém rozšířený o novou položku
Od 1. ledna 2022 se v bodovém systému
pro řidiče objevila nová položka za 2 body,
která se týká nesprávného parkování na místě určeném pro parkování osob se zdravotním postižením.

Přikládáme celkový přehled
bodového systému:
7 bodů
1. Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takovém době po
jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem
alkohol, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče
vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo
v takové době po užití jiné návykové látky, po
kterou je řidič ještě pod jejím vlivem.
2. Odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle
jiného právního předpisu ke zjištění, zda není
ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou
látkou.
3. Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby.
4. Neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí
nebo přivolání pomoci.
5. Při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová
vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno.
6. Vjíždění na železniční přejezd v případech, ve
kterých je to zakázáno.
7. Neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc
a přivolání záchranných složek) účastníkem
silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života.

8. Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je
to zákonem zakázáno.
9. Řízení motorového vozidla řidičem, kterému
byl zadržen řidičský průkaz.
5 bodů
1. Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé
k provozu na pozemních komunikacích tak
závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích.
2. Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou
o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více
mimo obec
3. Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje
řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích
anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích osobou
k tomu oprávněnou.
4. Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
5. Ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo
ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení
a couvání.
4 body
1. Při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného
přejití vozovky.
2. Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
3. Překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku
o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní
přestávky o 33 % a více podle jiných právních
předpisů.

4. Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského
oprávnění.
5. Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě
dětí pod § 6.
3 body
1. Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou
o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více
mimo obec.
2. Nezastavení vozidla před přechodem pro
chodce v případech, kdy je řidič povinen tak
učinit.
3. Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče.
4. Porušení povinnosti být za jízdy připoután
bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou
přilbu.
2 body
1. Neoznačení překážky provozu na pozemních
komunikacích, kterou řidič způsobil.
2. Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více
než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo
o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec.
3. Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce
nebo jiným způsobem při řízení vozidla.
Nově platné od 1. 1. 2022
4. Neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné
použití parkovacího průkazu pro osoby
se zdravotním postižením při stání nebo
při jízdě.

Hřebčín Slatiňany přivítal na svět první letošní hříbě
V sobotu 12. února 2022 ve večerních hodinách
přišlo na svět první hříbě narozené v letošním
roce ve vraném stádě Národního hřebčína Klad-
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ruby nad Labem, které je chováno v Hřebčíně Slatiňany. Je jím starokladrubská klisnička
Monteria-1.
Matkou je jedenáctiletá klisna 524 Montera,
hříbě je jejím čtvrtým potomkem. Monteria-1 je
prvním hříbětem plemenného hřebce Sacramoso Samba XIX, který reprezentuje Národní hřebčín Kladruby nad Labem v soutěžích spřežení.
V roce 2016 se zúčastnil Mistrovství světa ve čtyřspřeží v Holandsku. V Hřebčíně Slatiňany, který
je nedílnou součástí Národního hřebčína Kladruby nad Labem, se právě v den narození prvního
hříběte konaly halové závody spřežení. Spřežení
vraníků z domovského hřebčína vedené Petrem
Novákem ovládlo nejprestižnější kategorii, a to
soutěž čtyřspřeží.
Celkem se v národním hřebčíně ročně rodí
kolem osmdesáti hříbat. V Hřebčíně Slatiňany

očekávají narození dalších třiceti devíti starokladrubských koní.
Zdroj: TZ NH Kladruby nad Labem,
fotograﬁe: Petr Šimerda
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Kde byl „přeloučský bermudský trojúhelník“
(z historie tří přeloučských hospod)
„Sešli pár schůdků a ocitli se na Hlavní. Polední
slunce už dostávalo zcela letní parametry. Kráčeli
vzhůru k berdmudskému trojúhelníku, jak se v místě říkalo trojcípí hostinců Albína, Záložna, Sport, kde
se už po několik generací ztrácel rozum i víra, hodiny a dny, někteří zde ztratili i roky [...].“
V dnešním článku se vrátíme k loňské komentované procházce „Za přeloučskými hostinci, hospodami a restauracemi v minulosti a současnosti“, kterou přichystal autor těchto řádků. Zároveň
si také částečně připravíme půdu na chystaný článek o přeloučském undergroundovém společenství NH 929, díky kterému se rozšířil pojem „přeloučský bermudský trojúhelník“. Na přelomu 80.
a 90. let 20. století jej opakovaně zmínil proslulý
Přeloučský román od Zdeničky Spruzené a Josefa
Vadného (Tomáše Mazala a Karla „Cary“ Novotného), citace v úvodu je z prvního dílu s názvem
Totální brainwash. Jak známo, Přeloučský román
popisuje život v Přelouči na přelomu 70. a 80. let
20. století z pohledu tehdejší mládeže (nejde však
o faktograﬁcky přesnou kroniku, dílo má také parametry beletrie). Přeloučský bermudský trojúhelník
je tvořen třemi (dnes již převážně někdejšími) hospodami. Podívejme se na jednotlivé body tohoto
trojúhelníku a řekněme si základní informace o historii jednotlivých restauračních zařízení.
Nejstarší hospoda z naší trojice sídlí dodnes
v domě čp. 168 na Václavském náměstí. Tradičně
se uvádí, že dříve zde byl dvorec Talacků z Ješetic.
Jde zřejmě o druhou nejstarší hospodu v Přelouči
v původním objektu, nejstarší zmínka o ní sahá až
do 30. let 19. století. Bez výčitek lze však říci, že je
zde v provozu víceméně bez přestávek přinejmenším 200 let. Ve 30. letech 19. století je uváděna pod
názvem U zlatého lva, tehdy byl jejím majitelem
Karel Muška. Měla výhodnou polohu, jelikož leží
u hlavního tahu přes město. Ještě roku 1928 je v turistickém průvodci Napříč Přeloučskem označovaná jako zájezdní (tehdejším majitelem byl pan
Šprinc) a to pod názvem U českého lva. Dále víme,
že po roce 1939 zde konali své trhy přeloučští chovatelé drobného zvířectva. V letech 1939–1950 řídili provoz hospody Albína Šprincová, resp. pan
Šprinc (je uváděna jako U Šprinců), ti se ale roku
1950 tzv. dobrovolně vzdali živnosti. Podnik přešel pod Službu veřejnosti. Po roce 1989 se podnik
dostal zase do soukromých rukou. Přestože se

Fotohádanka
Správná odpověď únorové fotohádanky zněla: „Nepříliš kvalitní, ale zajímavý, černobílý snímek
z roku 1970 zobrazuje zatáčku dnešní Hradecké
ulice v místech, kde později (v roce 2004) vznikl
nájezd k silničnímu nadjezdu. Vidíme zde na levé
straně ještě tzv. Večeřovu vilu čp. 299 (MUDr. Josef Večeřa zde měl svoji ordinaci do roku 1951,
v majetku rodiny dům zůstal do roku 2003, kdy byl
demolován), která stála zhruba v místech chodníčku k přechodu před nadjezdem. Vedle ní stál
tehdy ještě menší domek čp. 241 (demolovaný
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Historie

jmenuje oficiálně již několik desetiletí Na Křižovatce, je známý hlavně pod lidovým názvem Albína. 2. díl Přeloučského románu s názvem Jáma uvádí,
že Albína je „jeden z magických vrcholů bermudského, tedy přeloučského trojúhelníku. Něco jako
maják pro bloudící lodě po hladině oceánu“.
Podstatně mladší (ale dnes již neexistující) byla Záloženská restaurace. Byla v provozu od roku
1901, kdy byla dokončena budova Občanské záložny čp. 44. Současně v přízemí (směrem do Hradecké ulice) zahájila provoz restaurace, která pak
existovala více jak sto let. Vystřídalo se zde mnoho
nájemců. Z nich zmiňme alespoň Josefa Žemličku,
který zde živnost provozoval v letech 1923–1933.
Jeho dcerou byla později známá herečka Jiřina Petrovická (1923–2008), ta tak v Občanské záložně trávila zde dětství. Za první republiky byla restaurace
v protokolech místních spolků označovaná jako
„Formanka“ či „Kufr“. Provoz restaurace zde (prozatím definitivně) skončil kolem roku 2011 a od
roku 2014 tu funguje výdejna školní jídelny. Ve
sklepě byl zhruba v 70. až 90. letech ještě legendární bar Jáma, který dal také jméno druhé části
Přeloučského románu.
Poslední bod „přeloučského bermudského trojúhelníku“ tvoří dnes již vlastně bývalý hotel Sport
v Pardubické ulici čp. 824. Tento dům byl vybudován roku 1939 stavitelem Františkem Linhartem.
Ten hotel také provozoval a to v letech 1939–1953,
kdy se tzv. trvale vzdal oprávnění. Poté dům sloužil

zhruba 10 let jako sídlo SNB (Sboru národní bezpečnosti). Původní provoz se do něj vrátil v roce
1964. V posledních několika letech došlo opět ke
změně užívání objektu, místo restaurace je od roku 2021 obchod s chovatelskými potřebami.
Na jaře 2020 se podařilo netechnicky založenému autorovi těchto řádků neplánovaně pobavit čtenáře facebookových stránek přeloučského
muzea (https://www.facebook.com/muzeumprelouc). Při vysvětlování problematiky „přeloučského
bermudského trojúhelníku“ uvedl, že „dáme-li si tato tři místa do mapy, zjistíme, že skutečně tvoří trojúhelník“. Někteří technicky uvažující čtenáři hned
správně do komentářů poznamenali, že nic jiného
než trojúhelník většinou tři body vlastně tvořit nemohou. ☺ Na přiložené mapě (zdroj: https://openstreetmap.cz/) nicméně vidíme přeloučský bermudský trojúhelník názorně. Nechť tedy tento
článek existenci tohoto pozoruhodného místa připomene.
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Drobné kamenné památky Přeloučska.
Pomník utonulým v Mělicích
Vodní toky byly a jsou často nepřekonatelnými
překážkami v krajině. S vývojem lidské společnosti
se vyvíjely možnosti překonání těchto překážek. Dříve naši předkové užívali brodů (mělkých míst v řece
se slabým proudem), padlých kmenů přes menší
toky, nebo prostě přeskákali po kamenech na druhý
břeh. S vynálezem plavidel (vorů, prámů, lodí) se
přesun opět zdokonalil a také se stal bezpečnějším.
Potom přišel člověk stavitel a začal stavět mosty.
V minulosti byly a někde ještě jsou (např. Praha, Ústí
nad Labem, Lipno) používány přívozy. Při používání
přívozu to chce samozřejmě znalost místní vody,
zkušenosti a dodržování určitých bezpečnostních
pravidel, aby se nemohlo stát neštěstí jako před
105 lety na Labi.
V blízkosti nového mostu přes Labe mezi Valy
a Mělicemi (vlastně pod mostem u Labe) najdeme nově od roku 2020 pomník utonulým. Někdy
se uvádí, že leží ve Valech, ale ve skutečnosti je již
na katastru obce Mělice. Byl do těchto míst přesunut po demolici staršího mostního provizoria, které bylo v těchto místech v provozu v letech

Před 130 lety zemřel významný přeloučský rodák Jan Dítě –
městský správce (1818–1892)
Jan Dítě se narodil v Přelouči roku 1818. Svým
pozdějším životem a jednáním se nesmazatelně
a navždy zařadil mezi nejvýznamnější místní občany.

Mládí a studijní léta Jana Dítěte

v roce 1986). Následuje dům čp. 163 (dnes
sídlo Českého rybářského svazu) a v dálce je ještě dům čp. 261 (hospoda Na
Sále, demolována byla roku 1988 také
kvůli již tehdy zamýšlenému nadjezdu)
a kus střechy dodnes existujícího domu čp. 164.“
V rámci losování se výherkyní stala
Hana Marečková, gratulujeme. V redakci Roštu je připravený malý dárek.
Odpovědi na novou fotohádanku zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz
a děkujeme vám za přízeň.

1947–2019. Po výstavbě dnes již bývalého mostu byl však pomník poněkud nedůstojně částečně zasypaný zeminou. Proto je chvályhodné, že
nyní je již v plné kráse dostupný na vhodnějším
místě.
Pomník sestává z nepravidelného kamene (leštěné žuly) s deskou s nápisem. Jeho maximální
výška je 135 cm a půdorys zhruba 70x40 cm (deska
má rozměry 40x60 cm). Připomíná známou událost z 21. března 1917, kdy došlo v těchto místech
k utopení vojenské rekviziční komise při převozu
přes řeku (most zde tehdy ještě nebyl). Jelikož se
o této tragédii psalo v posledních letech v Přeloučském Roštu dokonce opakovaně, řekneme jen, že
se zde v době první světové války utopilo sedm vojáků (jeden pocházel z Rohovládovy Bělé, ostatní
z Přeloučska nebyli). Pomník nechaly dle nápisu na
desce postavit „zemědělské korporace okresu přeloučského“. Zajímavé je, že i přes četné pokusy se
badatelům doposud nepodařilo přesně datovat
vznik tohoto pomníku. Víme jen, že to muselo být
někdy v letech 1918–1929.
Jsem rád, že na Přeloučsku je takovýto pomníček
jenom jeden.
Text+foto: Jiří Rejl (kurziva)
a Matěj Pešta
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O jeho dětství a mládí není mnoho zpráv, je
však známo, že studoval na gymnáziu v nedalekém
Hradci Králové v letech 1837–1838. Jako nadaný
student pokračoval pak ve svých studiích na pražské univerzitě. Jeho oborem se stala práva a politická studia. Zkoušku tzv. první třídy vykonal brzy
na jaře roku 1839, protože od 1. června téhož roku
již působil ve službách jednoho z nejvýznamnějších šlechticů a podnikatelů svého rodného kraje – choltického hraběte Theodora Thuna. Ve
službách hraběte Thuna působil pouze do března
1840. Zřejmě již tehdy ve svých 21 letech byl výborným, svědomitým úředníkem a odborníkem,
takže není divu, že když se začal zajímat o volné
místo v úřadu hraběte Karla Chotka ve Veltrusech
a Nových Dvorech (na zámku Kačina), byl velmi
dobře přijat. Následujících úspěšných dvanáct let,
až do ledna 1852, pracoval v různých funkcích pro
nejvyššího purkrabího hraběte Chotka ve Veltrusech a Nových Dvorech (Kačina). Při práci v blízkosti osvíceného vysokého zemského úředníka
hraběte Chotka nepochybně nabyl nejen zkušenosti s řízením rozsáhlého hospodářství, ale také získal četné známosti. Co Jan Dítě dělal v letech
1852–1855 již není známo. V každém případě však
na místo městského důchodního přišel neobyčejný muž se vzděláním, rozhledem a zkušenostmi,
kterými převyšoval většinu místních. 1. říjen 1855,
kdy zvolili Jana Dítěte do funkce, byl nejspíš úplně

obyčejný den, přesto se stal jedním z nejdůležitějších v moderních dějinách města Přelouče.
Město Přelouč se v té době snažilo zachytit
rychle běžící a převratný pokrok v mnoha oblastech tehdejšího života a cítilo, že musí napnout
všechny síly do obnovy hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje, protože jinak by se stalo
nevýznamnou a upadající provinční obcí. Schopní
lidé měli pro Přelouč cenu zlata a není divu, že
mladý, vzdělaný a zkušený Jan Dítě, který vysoce
převyšoval většinu místních, byl přivítán s otevřenou náručí.

Jan Dítě zavedl do obecní
hospodářské správy pořádek
Jan Dítě začal do obecní hospodářské správy
zavádět pořádek. To bylo důležité nejen pro město
samotné, ale i pro zvýšení prestiže města. V Přelouči v té době čerstvě působily některé okresní
úřady – od roku 1850 okresní soud a c. k. kontribuční úřad. V roce 1855 pak přibyl okresní úřad.
To samozřejmě kladlo na úřednictvo velké nároky.
Jan Dítě se postupně stal vzorem a rádcem i v oblastech, jež mu přímo nenáležely z titulu jeho funkce. Až do té doby se na funkce svěřené městem
z velké části nazíralo poněkud jinak. Šlo často o právoplatnou prestiž a nezřídka také o vlastní prospěch a obohacení. Jan Dítě se také v Přelouči zapojil do vlastenecké osvětové činnosti, a i tady se
stává iniciátorem nového dění. V roce 1861 vznikl
s jeho přispěním také Spolek čtenářský okresu přeloučského, ve kterém se stal pokladníkem. Spolek
si vytkl za cíl vzdělávat místní občany morálně i politicky, připravovat je tak pro život v nové otevře-

nější společnosti a pro práci na samosprávě obce.
Hned od počátku spolek pronásledovala nevraživost ze strany zkostnatělých konzervativních i katolických kruhů – jedni mu vytýkali buřičství, druzí
kacířství. Ani tato nepřízeň čtenářskému spolku
nezabránila ve spolupráci s Maticí českou v dalším úspěšném rozvoji. Do oblasti vzdělávání Jana
Dítěte spadá také snaha o organizaci hlavní školy
a pozdější přestavby její budovy. Jedním z největších podniků té doby bylo zřízení Záloženského spolku pro okres Přelouč, z něhož se záhy
stala Občanská záložna. Ke dni zřízení (Záloženského spolku) již byly vypracovány stanovy, z velké
části to bylo dílo Jana Dítěte, schválené místodržitelstvím v říjnu 1862. Také se založením přeloučského cukrovaru je spojena osobnost Jana Dítěte. Ve jmenovaném roce 1862 se mu podařilo
přesvědčit měšťany ke zřízení vlastního cukrovaru.
Na 7. prosinec svolali do Přelouče shromáždění
hospodářů přeloučského okresu, na němž bylo
usneseno postavit cukrovar nedaleko nádraží.

Zasloužil se o Záloženský spolek
(pozdější Občanská záložna),
který pomáhal v Přelouči rozvoji
a podnikání
Záloženský spolek shromažďoval peníze svých
členů a hospodařil s nimi formou rychlých půjček
v hotovosti, které pak pomáhaly rozvoji podnikání. Cílem nebyla tvorba maximálního zisku, ale
vytváření podnikatelských a životních podmínek
v rozvoji Přelouče a jejího blízkého okolí. Pokladnické funkce si městský důchodní Jan Dítě velmi
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vážil a svědomitě ji vykonával až do konce svého
života. Nová samospráva se proto velmi záhy rozhodla muže, který měl na tom všem velký podíl,
ocenit. Na zasedání zastupitelstva 23. února
1865 bylo Janu Dítětovi uděleno čestné měšťanství a byl jmenován „městským správcem“.
Tím mu byla zaručena stálost služby a právo na
výslužné. Jeho zásluhy byly shrnuty v obsáhlém
projevu současného starosty Josefa Bestachovského. Podle něj Jan Dítě převzal v roce 1855 úplně
rozvrácené obecní finance a odhalil machinace
svého předchůdce. Od jeho nástupu obecní důchod vzkvétal. Nebránil se pokroku, radil i svým
spoluobčanům. Byl chválen též za vybudování kasáren pro vojsko, postavení sochy sv. Václava a také za účast v pěveckém spolku Vojmír.

Pomník Jana Dítěte v přeloučském parku
na fotograﬁi Matěje Pešty

V roce 1866 zabránil
ničivému válečnému dopadu
na obyvatele města Přelouče
V roce 1866 měli Přeloučané i jiné starosti. Město okupovala pruská vojska a celý kraj těžce zasáhla válečná ozvěna rakousko-pruského sporu.
I v těchto těžkých chvílích se Jan Dítě zachoval jako muž na svém místě a na rozdíl od jiných členů
samosprávy a hlavně okresní správy, z nichž mnozí buď utekli, nebo své funkce zapřeli, trpělivě
a citlivě vyjednával s pruskou armádou o jejich
požadavcích na dodávky zásob a ubytování. Za-

Historie
bránil tak ničivějšímu válečnému dopadu na obyvatele města a jejich majetek. Velký dík mu byl
vysloven i z c. k. místodržitelství za příkladnou
vlasteneckou pečlivost a obětavost.

Pýchou Přelouče se 1883 stala
Ústřední matice školská,
duší místního odboru byl
městský správce Jan Dítě
V následném období odeznívání krize začala
na Přelouč doléhat tíha předchozích investic a hospodářského vyčerpání. Stavba škol, radnice, opatrovny, výstavba infrastruktury, kanalizace, to
všechno znamenalo velký nápor na obecní pokladnu a tím se dostal rozpočet města od roku 1883
do mírného deﬁcitu. Přesto není obecní důchod,
díky práci radních a Jana Dítěte, bez prostředků
a město může stále dokonce nakupovat pozemky
a investovat. Pýchou Přelouče 80. let se stal odbor
Ústřední matice školské (1883), jejíž duší byl samozřejmě Jan Dítě. Pětašedesátiletému zasloužilému občanu města a městskému správci nebylo
zatěžko a proti mysli dokonce osobně obcházet
s pokladničkou své spoluobčany a vybírat příspěvky. Ve prospěch matice se vybralo 1112 zlatých
a Přelouč se zařadila na přední místo mezi českými okresy (množství peněz překonalo i sbírky ve
prospěch Národního divadla). Dítětovými spolupracovníky v mnoha kulturních a politických spolcích se stali dva další zapálení pracovníci pro blaho
obce. Od roku 1884, kdy se přistěhoval do města,
Ladislav Quis, advokát, básník a spisovatel a Jan
V. Diviš, ředitel cukrovaru, velký vlastenec, organizátor společenského dění. Spolu s ním se stali hlavními postavami Občanské besedy v roce 1884, nebo
nově založené Městské knihovny od roku 1889.

Koncem devatenáctého století
Přelouč postihla
nebezpečná epidemie
Od devadesátých let 19. století začala Přelouč
postihovat zdánlivě banální, později velmi nebezpečná a rychle se šířící, epidemie chřipky. Snad její
první obětí se stal právě Jan Dítě. Koncem března
1892 onemocněl, ale rozhodl se, jako mnoho ostatních, nemoc přechodit. Ke chřipce se přidal zápal
plic a Jan Dítě po několika týdnech těžké nemoci umírá 2. června 1892. Ještě těsně před smrtí
stačil realizovat některé dary místním spolkům. Jeho smrt přinesla nelíčený zármutek do celého měs-

ta. Lidé dobře tušili, že ztratili člověka, který pro
ně a pro město mnoho učinil a který bude v mnoha směrech nenahraditelný.

Město Přelouč rozhodlo
o výstavbě pomníku a náhrobku
městského správce Jana Dítěte
Pohřeb, organizovaný městem, se konal 5. června 1892. Jeho tělo bylo vystaveno na zdobeném
katafalku, u kterého stála čestná stráž, smuteční
řeč pronesl JUDr. Ladislav Quis. Město také rozhodlo o výstavbě náhrobku na hřbitově a také pomníku s Dítětovou bustou v městských sadech. Bylo to první sochařské dílo, které zpodobňovalo
privátní osobu – člověka ryze místního význa-
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Zdenky. Julii nelze, co se týče její role manželky
a matky, pranic vytknout. Stala se svému muži věrnou průvodkyní a pomocnicí, když nebylo zbytí,
dokázala žít i v delším odloučení (zvl. v době, kdy
byl Havlíček poslancem ve Vídni a poté v Kroměříži), a to dokonce u své tchýně v Německém Brodě. Pouze výjimečně (v září 1848) se vydala za
svým mužem do Vídně. Dělala zkrátka přesně to,
co aktuální situace vyžadovala.

pomenout, že i zde došlo k násilí a zvůli. Výsledkem
byla pro režim žádoucí kontrola Havlíčka, jeho izolace a umlčení.
Obětavá Julie dorazila s dcerkou Zdenkou
21. května 1852 za svým mužem. Bylo to hned poté, co obdržela povolení k odjezdu. „Jako blažený
ženich svou nevěstu, tak uváděl Havlíček se srdcem
mocně vzrušeným svou drahou ženu a dcerušku
v nový útulný příbytek, jejž byl jim zatím vyhledal
v místě opravdu rozkošném. Byl to onen známý
domeček u města ve stráni, jenž náležel kupci
Weitzrovi. Zde v samé svěží zeleni rév, na slunné
výšině, skýtající půvabný rozhled v alpském údolí,
doufal, že Julie jeho zotaví se z přestálých ran osu-

Svojšická rodačka
v tyrolských Alpách

Náhrobek Jana Dítěte na přeloučském hřbitově
na fotograﬁi Matěje Pešty
mu a zásluh ve městě. Město také dalo zhotovit
do mnoha místností veřejných budov portréty
Jana Dítěte. O důležitosti a významu práce městského správce netřeba pochybovat, mluví o ní vše,
co bylo výše zmíněno. To, co byl ochoten pro svoji
obec vykonat a obětovat člověk, který mohl mít
podle všeho mnohem vyšší ambice, svědčí o tom,
že spravedlivá správa věcí veřejných není prázdným
pojmem. A také o tom, že Jan Dítě byl obdivuhodný a charakterní člověk, člověk na svém místě.
Marcela Danihelková

Po znemožnění svobodného publikování Havlíčka a jeho rodinu v Kutné Hoře již nic nedrželo
a došlo k přestěhování do Německého Brodu. Zde
v noci z 15. na 16. prosince 1851 došlo ke známé
scéně – po nečekaném vpádu četníků v čele s policejním komisařem František Dederou byl Havlíček odvezen do internace v Brixenu. Tato událost
se stala inspirací pro Havlíčkovy Tyrolské elegie.
Jsou psány převážně ironickým, výsměšným tónem, v pasážích popisujících loučení s rodinou jde
však veškerá stylizace stranou: „Matka, žena, sestra,
dcerka,/ malá Zdenčinka,/ stály okolo mne v tichém pláči,/ hořká chvilinka!// Já jsem sice starý
kozák,/ v půtkách tužený,/ tenkrát jsem měl trochu těsná prsa/ a zrak zkalený.“ Sestra Karla Havlíčka Borovského ty samé chvíle popsala takto:
„V osudné noci 16. prosince 1851 počal se Karel
oblékati, když Julie i Zdenka byly vzhůru. Pobíhali
jsme po domě v nevýslovném zmatku, jen komise stála nepohnutě. Julie plakala, ale Karel ji těšil:
„Mlč, zavezou mne nejspíš na pevnost, ale budou
mne muset pustit, vždyť jsem nevinen.“ Loučení
bylo nejvýš bolestné, i Karel slzel. Nemohl se od
malé Zdenky ani odtrhnout.“

Čerpáno z literatury: Dějiny města Přelouče (díl III.) od Jana Tetřeva a Hany Vincenciové

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A NÁŠ KRAJ – 6. díl
V dnešním vyprávění se v zdánlivém rozporu
s výše uvedeným názvem ocitneme ve vzdáleném
Brixenu. Náš kraj tu však bude zastupovat rodačka
ze Svojšic Julie Sýkorová-Havlíčková. Tato obětavá
žena si naši pozornost určitě zaslouží.
Zrekapitulujme si nejprve některá již dříve uvedená fakta a doplňme je některými detaily. V revolučním roce 1848 se Julie stala Havlíčkovou manželkou a posléze i matkou jediného dítěte, dcery

líčků, občasné cestě do kostela, péči o dcerku
Zdenku a pejska Džoka. Havlíček prý svou rodinu
rád překvapoval navyšováním počtu živých tvorů v ní – tu přinesl slípku, tu králíka, někdy dokonce i kůzle či beránka.
Neoabsolutismus tehdy však již zcela ovládl
monarchii a Havlíček záhy naplno pocítil jeho sílu.
Jeho Epištoly kutnohorské, obsahující stěžejní články ze Slovana, byly zabaveny ihned poté, co v červenci 1851 vyšly. V následujícím měsíci se pod tlakem okolností rozhodl Havlíček přestat vydávat
svého Slovana, přesto se ještě v listopadu 1851 musel kvůli článkům z tohoto periodika hájit u soudu.
Na pozadí těchto událostí docházelo také ke
zhoršování zdravotního stavu ženy Julie. Již v tuto
dobu bylo patrné, že její onemocnění je nevyléčitelné.

V letech 1850–1851 žila s Havlíčkem v Kutné
Hoře. Spolu s rodinou vyjížděla na návštěvy do Prahy, za rodiči do Proseče, za matkou svého muže
do Německého Brodu. Našel se čas i na výlet na
pamětihodný hrad Sion či návštěvu koncertu v Nových Dvorech. Jestli někdy doprovodila svého muže na cestě do Přelouče nebo zda se podívala do
rodných Svojšic, není známo. Z dalších kutnohorských kratochvílí víme o zpěvu při kytaře u Hav-

Tyrolskými elegiemi popisovaná scéna
Havlíčkova zatčení 16. 12. 1851
Po zkušenostech s gulagy a jinými koncentračními tábory 20. století, s režimy moderních časů,
pro něž likvidace nepohodlného člověka či celých
skupin obyvatelstva nebyla problémem, se zdá, že
neoabsolutistický režim jednal s Havlíčkem v rukavičkách. Převoz do internace se děl na státní náklady, i na místě dostával Havlíček od státu apanáž,
ubytován byl původně v nejluxusnějším brixenském hotelu Elephant. Přesto bychom neměli za-

Jan Nevole, iniciátor Havlíčkových přeloučských
návštěv, je pohřben v Trhové Kamenici. Tento v Srbsku působící architekt prožil závěr svého života
v nedalekých Svobodných Hamrech v soužití s Františkem Alexandrem Zachem, který svého času pomáhal budovat srbskou armádu. O odchodu do
Srbska v Brixenu uvažoval i Karel Havlíček Borovský.
du a zapomene aspoň chvílemi, že jí trpký chléb
vyhnanství.“ (Karel Novotný) V dopisu matce popsala okolí Brixenu sama Julie takto: „…je zde …
málo polí poněwadž je wšechno sami vrch. Zdenčinka leze jako wewerka po kopcích a ani se nechce nosit. Kdibi to nebylo tak tuze daleko mislila
jsem již kolikrát kdibi si se sem mohla podíwat tobi si widěla wrchi! z některých nesejde ani sních
a dole je parno.“ (V textu Julie je ponechán původní pravopis včetně pravopisných chyb.) „Žijeme
zde v úplné odloučenosti od všech lidí, sami ve
zvláštním malém domku kousek od města položeném,“ popisoval místo pobytu v dopisu F. Palackému sám Karel Havlíček.
Pobyt v Brixenu znamenal pro Havlíčkovu rodinu především život v osamělosti. 14. prosince 1852
Karel Havlíček napsal: „…jsme zde hůř než poustevníci ve svém domečku, praví vyhnanci. Skoro ani
človíčka nevidíme krom holky, která k nám denně
třikrát přichází a po odbyté práci zase odejde. Já
nyní pilně pracuju a nemám přece tak dlouhou

chvíli, hůř je Julii, a kdyby nám Zdenka svým žvatláním radosti nezpůsobila, měli bychom jich málo.“ Osamělost nejsilněji dopadala právě na Julii.
14. března 1853 Havlíček psal své matce: „Julie zde
má ještě vlastně smutnější život než já. Já alespoň
přijdu často mezi lidi do města, totiž do pivováru
(jinam nechodím) a tam alespoň něco slyším o světu, třeba jen tyrolském: ale Julie nemluví krom mne
a Zdenky a služky (ta jen k nám dochází) skoro s nikým.“ Dále poznamenává, že Brixenští nechtějí s nimi nic mít, jako kdyby byli Havlíčkovi „jako ti malomocní v bibli, s kterými nikdo zacházeti nesměl,
aby se nenakazil“. Do dopisu 26. dubna 1854 Havlíček připojil poznámku, že ještě v létě to jde, to
se chodí na procházky, ale nejhorší je zima. Julie
nepromluví ani s človíčkem, nikam nechodí a „není divu, aby otupěla“.
Kromě okolních přírodních krás mohl být jistou protiváhou frustrující izolace fakt, že po příjezdu se zlepšil Juliin zdravotní stav. Julie trpěla
nevyléčitelnou tuberkulózou. Dle některých svědectví byly příznaky této choroby na Julii patrné
již v době uzavření sňatku na jaře 1848, nepřehlédnutelně se již tato choroba projevovala v době kutnohorského pobytu (1850–1851). V prvním létě
po příjezdu do Brixenu (1852) se Havlíček radostně
svěřoval Palackému: „Žena má se znamenitě zotavila a holka je zdravá jako rys, já neméně.“ Toto
zlepšení stavu trvalo i na podzim: „Julie se zde znamenitě zlepšila, povětří jí jde tuze k duhu.“ (18. 11.
1852) Roku 1853 už Havlíček zdravotní stav své
ženy nepopisuje tak jednoznačně: „Julie, ačkoli
její neduh ještě zcela nepřestal, přece nemá již
žádné případnosti, jako poslední čas doma (bolení žaludku atd.) a vypadá tuze dobře a doufáme,
že za nynější léto úplně zas bude na nohou.“ (13. 6.
1853) V létě pak Julie pobývala dva týdny v lázeňském místě Rabbi.
Juliin zdravotní stav byl kolísavý a život v Brixenu ne příliš radostný. V dopise matce z 24. 6. 1854
Karel Havlíček odhodlaně píše: „Jestli sám nebudu
moci na zimu domů, jest můj skoro pevný úmysl,
poslati Julii do Prahy: ono zde po tom našem hospodském živobytí není nic když jsme již dříve byli
na domácnost zvyklí a teď třetí rok to teprve zřizo-
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Dům, v němž v Brixenu žili Havlíčkovi –
kresba samotného Karla Havlíčka Borovského
vat, nábytek si zde kupovat, to by bylo bláznovství.
Já zde již pak tu zimu nějak sám pobudu a déle než
tuto zimu zde netroufám bejt, do té doby se musí
nějak té věci konec učiniti.“ (Jak je z neupraveného
znění patrné, i Havlíček sám zápasil občas s pravopisem, interpunkce i psaní i/y nejsou bezchybné.)
29. září 1854 se Julie se svou dcerou Zdenkou
vydaly na cestu zpět do Čech.
Text a foto Martin Štěpánek
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Sport

Všechny naše kategorie využily zimní
přestávku k poctivé přípravě na novou
sezónu. Naše nejmladší kategorie U6, U8,
U10 a U12 od začátku roku trénovaly pravidelně 2x týdně v tělocvičně ZŠ Masarykovo nám. a v tělocvičně přeloučského
Gymnázia. Kategorie U14 a U16 měli svou
přípravu založenou více na fyzickou připravenost, takže jednou týdně trénovali
ve Fitness Fontána, kde naše mladíky doplňoval i tým žen, a svůj druhý trénink měli
v tělocvičně Gymnázia. V rámci přípravy
absolvovali i společné soustředění s Babicemi na Dvorské Boudě v Krkonoších.
Tým mužů se na svou novou sezónu
v nejvyšší soutěži připravoval 3x týdně,

kdy v úterý a ve čtvrtek bylo na programu vždy běhání a posilovna, která byla
zřízena v jedné z šaten. V neděli před obědem bylo na programu hodinové běhání,
které v celé přípravě, která probíhala už od
listopadu minulého roku zpestřil 2x trénink ve Sportovní hale v Přelouči, kde si
hráči sáhli na míč. Příprava byla zakončena tradičním soustředěním, které tentokrát proběhlo v Chotěboři 23.–27. 2. V jarní části sezóny budete moci vidět na hřišti
v Přelouči tři utkání mužské Extraligy,
tři dětské turnaje a nějaká utkání společenství Přelouč/Babice v kategoriích U14
a U16, kdy prozatím není znám celý kalendář soutěží. Začátky mužských zápasů
jsou klasicky ve 14:00 hod. a dětské turnaje začínají vždy v 10:00 hod.
Přijďte podpořit přeloučské ragbisty!
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Orel Přelouč – oddíl ﬂorbalu

Ragbisté Přelouče se připravují na novou sezónu
Rozpis mládeže:

Regionální liga mužů

27. 3. 2022 – U14 RC Přelouč/Babice
vs. AMMOR
2. 4. 2022 – U16 RC Přelouč/Babice
vs. RC Zlín
3. 4. 2022 – U12 – 7. RT Olymp Praha,
U10 – 7. RT Sedlčany,
U8 – 6. RT Tatra Smíchov
9. 4. 2022 – U12 – turnaj PYRF
Petrovice,
U10 – turnaj PYRF
Tatra Smíchov,
U8 – turnaj PYRF
Praga Praha
24. 4. 2022 – U14 RC Přelouč/Babice
vs. SMH Ostrava,
U12 – 8. RT Rakovník,
U10 – 8. RT Iuridica Praha,
U8 – 7. RT Sparta Praha
1. 5. 2022 – U12 – 9. RT Sparta Praha,
U10 – 9. RT Říčany,
U8 – 8. RT Iuridica Praha
8. 5. 2022 – U8/U10 – Dragon Cup
Brno
15. 5. 2022 – U12 – 10. RT Babice,
U10 – 10. RT Plzeň,
U8 – 9. RT Přelouč
22. 5. 2022 – U12 – 11. RT Přelouč,
U10 – 11. RT Sparta Praha,
U8 – 10. RT Tatra Smíchov
29. 5. 2022 – U12 – 12. RT Iuridica Praha,
U10 – 12. RT Přelouč,
U8 – 11. RT Babice
12. 6. 2022 – U8/U10 – Havran Cup
Kralupy
*RT – regionální turnaj
Vojtěch Horáček

Orel Přelouč A sehrál během měsíce února čtyři zápasy, přičemž
většina jeho soupeřů pocházela z předních příček tabulky. V posledním lednovém víkendu byl hostem celkům FbC Skuteč a Pardubickým Titánům. V souboji s prvně jmenovaným měl Orel šanci
na odvetu za porážku z minulého kola, místo toho se ovšem pouze
opakoval několik týdnů starý scénář, ve kterém byla branka Skutče začarovaná a pečlivě zamčená. Opět tak na konci utkání svítila
u Orla na výsledkové tabuli nula, jediným pozitivem je skutečnost,
že tuto nemesis už ve zbytku sezóny Přelouč nepotká. V zápase
s Titány z Pardubic byly z pohledu Přelouče role opačné, tentokrát to byli oni, kdo úspěšně uhasili veškeré soupeřovy ofenzivní
záblesky a několika přesnými trefami zajistili komfortní vítězství 3:0. Za druhou dvojící mačů cestoval přeloučský výběr do
nedalekých Pardubic, kde nejprve vyzval solidní tým SPV Slovan
Pardubice. Ten svou roli předzápasového favorita potvrdil, když
trpělivou hrou kontroloval většinu utkání a triumfoval nad Orlem
celkově 3:8. V zápase se Dvorem Králové n. L. se opakoval výsledek z dřívějšího prosincového klání, oba týmy získaly bod po remíze 6:6. Nadcházející kolo slibuje pár vyrovnaných utkání celků
s téměř totožným bodovým součtem, osmý Orel Přelouč vyzve
devátou HAGU a desáté Titány.
1.
Florbal Primátor Náchod B
45
2.
FbC Skuteč
36

Rozpis mužů:
5. 3. 2022 – RC Mountﬁeld Říčany
vs. RC Přelouč
12. 3. 2022 – RC Přelouč
vs. RC Praga Praha
19. 3. 2022 – JIMI RC Vyškov
vs. RC Přelouč
2. 4. 2022 – RC Přelouč
vs. RC Slavia Praha
9. 4. 2022 – RC Tatra Smíchov
vs. RC Přelouč
15. 4. 2022 – RC Přelouč
vs. RC Dragon Brno
30. 4. 2022 – RC Sparta Praha
vs. RC Přelouč

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SPV Slovan Pardubice
Sokol Dvůr Králové nad Labem
FTC Vysoké Mýto B
TJ Spartak Vrchlabí
SOKOLI Pardubice U50/B
Orel Přelouč
HAGA Pardubice
FbC Titáni Pardubice
FBK Piráti Sokol Chrudim
FbC Hradec Králové B
FBC Česká Skalice

31
30
26
22
21
18
18
17
11
10
7

březen 2022

Přeloučský ROŠT

Sport

Regionální liga dorostenců
Družstvo dorostenců se po zimní přestávce vrátí do akce až na
začátku března turnajem v Chlumci n. Cidlinou. Později v měsíci
se představí i na domácí půdě, konkrétně dne 26.3. ve sportovní
hale Za Fontánou přivítá celky z Hlinska a České Skalice.
Na závěr pak připomínáme, že je možné začít hrát ﬂorbal ve
všech věkových kategoriích dětí a mládeže. Stačí přijít na trénink
v úterý či čtvrtek mezi 16 a 19 hodinou do městské haly Za Fontánou a přihlásit se u trenérů, nebo zavolat na číslo 732 610 593.
Václav Kumstýř

Domácí program hokejbalu
na měsíc březen!
A-tým:
SO
SO
SO

5. 3.
12. 3.
26. 3.

HC Jestřábi – HBC H. Králové 1988 „B“
HC Jestřábi – HBC Pardubice „C“
HC Jestřábi – HBC Chlumec n./C.

17:00 h
17:00 h
17:00 h

B-tým:
NE

20. 3.

HC Jestřábi – TJ Sršni Svitavy

NE

13. 3.

Přelouč

14:00 h

MŽ:
9:00 h

Více na www.hcjestrabi.cz
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Doplňovačka – „NEJ“ v naší republice
Tajenka únorové doplňovačky byla: Terezín
Terezín – největší zachovalá pevnost byla založena 10. října 1780 Josefem II. Hlavní pevnost má tvar
osmiúhelníku, protáhlého ve směrech od severu k jihu, ze všech nároží vybíhají pětiboké bastiony. Celková délka pevnostního valu, silného přibližně 30 m,
činí 3770 metrů. Další prvky opevnění byly umístěny
v příkopech před hlavní obrannou linií. Malá pevnost
měla tvar mírně se rozbíhajícího obdélníku, doplněného o dva polobastiony a dva pětiboké bastiony.
Opevnění Terezína obsahovalo celkem 55 hradebních
článků a v nich 136 podzemních prostor vzájemně
spojených systémem podzemních chodeb dosahujícího celkové délky 29 kilometrů. Do pevnosti vedly
čtyři brány posazené vždy mezi dvěma bastiony: Litoměřická, Pražská, Horní a Dolní. Uvnitř hlavní pevnosti se nachází pevnostní město s pravidelným půdorysem s ulicemi křížícími se v pravém úhlu. Vojenské
budovy byly budovány jako odolné proti dělostřeleckému bombardování, jejich zdi a klenby jsou velmi silné. Jedná se o významnou stavební a technickou památku. Spolu se „sesterskou“ pevností Josefov se jedná o velmi zajímavý doklad pevnostního stavitelství z konce 18. století.
Během druhé světové války Hlavní pevnost na levém břehu řeky sloužila nacistickému Německu jako židovské ghetto.
Malá pevnost na pravém břehu Ohře, umístěná při silnici do Prahy, pak smutně proslula coby věznice pražského gestapa
(mnohdy se nesprávně uvádí, že zde byl zřízen koncentrační tábor). Pro tyto účely nacisté zřídili zvláštní železniční vlečku,
která vedla z blízkého nádraží Bohušovice nad Ohří od jihu až za jižní hradby Hlavní pevnosti. V době druhé světové války
pak nacisté přímo z ulic města odváželi zvláštními transportními vlaky zde soustředěné židovské obyvatelstvo přímo do likvidačních táborů smrti Osvětim, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Chelmno a dalších, umístěných v Polsku a na dalších okupovaných územích východní Evropy. Nyní je v prostorách Malé pevnosti zřízen Památník Terezín a objekt je nyní také národní
kulturní památkou.
Od povodně 2002 je systém opevnění Hlavní pevnosti průběžně rehabilitován. Nejprve byly vyčištěny příkopy a zprovozněn vodotechnický systém, následovalo mýcení náletové zeleně. V současnosti je většina systému opevnění volně přístupná
a láká k procházkám. Dlouhodobou činností Klubu Vojenské Historie – Pevnost Terezín je kultivován a udržován úsek kolem
Ravelinu č. XVIII v západní části opevnění Hlavní pevnosti. Již řadu let
mohou návštěvníci poznávat opevnění včetně podzemních minových
chodeb v rámci prohlídek s odborným výkladem členů jmenovaného
sdružení.

Křížovka
KŘÍŽOVKY 2022  FILMY S FRANTIŠKEM FILIPOVSKÝM
Správné znění únorové křížovky bylo: Cesta do hlubin
študákovy duše. V rámci losování se výherkyní stala Růžena
Vlčková, gratulujeme. Malý dárek je připravený v redakci Roš-

tu. Všem děkujeme za přízeň a těšíme se na vaše nové odpovědi, které zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103.
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V rámci losování se výherkyní stala Miluše Hlaváčková, gratulujeme. V redakci Roštu je připravený malý dárek. Nové odpovědi zasílejte jako vždy do redakce Roštu na mail: rost@mestoprelouc.cz.

DOPLŇOVAČKA
Zeměpisně nejjižnějším městem v Česku je … dokončení v tajence.
1. Místa, kde se přepravuje přes řeku. – 2. Rvačky. – 3. Ohavy. – 4. Plochá místa. – 5. Údery do tváře. – 6. Sportovní utkání. – 7. Podlé činy.
– 8. Ochrana nohou. – 9. Užitkové rostliny.
Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 3 – 11. března 2022.
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1200. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 23. 3. 2022.
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Příští číslo Roštu vyjde v pátek 8. 4. 2022.

