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Zprávy z radnice
Rada města
Dne 4. 4. 2022 se konala 90. schůze
Rady města Přelouče a mimo jiné se zde
projednaly výsledky analýzy třídění odpadů v našem městě v roce 2021 – 2022, doporučení zastupitelům schválit název nové
ulice v Přelouči „V Sadech“ (na pozemku
p.č. 856/5) v části za domovem pro seniory – navazující na ulici Libušina, schválení dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby „Dlouhodobé zajištění dopravní
obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících“ s dodavatelem ARRIVA VÝCHODNÍ ČCHY a.s. Chrudim. Tímto dodatkem
se stanoví cena veřejné služby ve výši
46,40 Kč/km s platností od 1. 4. 2022 na
dobu jednoho roku. Radní také projednali zřízení věcného břemene, majetkové
převody, zápisy OV Klenovka ze dne 18. 3.
2022, KMS Štěpánov ze dne 23. 3. 2022,
dále také například žádost o poskytnutí
dotace nad 50 tis. Kč z rozpočtu města v letošním roce pro Basketbalový klub Přelouč, pro realizaci „Pobřežního festivalu“,
pro Laxus z.ú., SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mělice, pro organizaci Péče
o duševní zdraví, z.s. Pardubice, Auto-Moto veteráni spolek Přelouč, Potravinovou
banku Pardubice, Klub aktivní senior Přelouč, Klub turistů Přelouč, Myklíč Přelouč,
Spolek Vrbová Stáj Tupesy, KONTAKT Ústí
nad Orlicí, Linku bezpečí, Domov pod hradem Žampach, Malou jezdeckou společnost. Z důvodu, že služba Rodinného Integračního centra z.s. není poskytována žádnému občanu Přelouče, rada jejich žádost
o dotaci zamítla. Na této radě se také
schválil návrh na poskytnutí ﬁnančního daru ČHJ – hasičskému sboru Přelouč a souhlasilo se se zařazením do rozpočtového
opatření č. 2 rozpočtu města pro rok 2022
výdaje ve výši 140 tis. Kč jako ﬁnanční dar
České hasičské jednotě, hasičskému sboru Přelouč.
Další 91. schůze Rady města Přelouče
ze dne 11. 4. 2022 hned v úvodu jednání
doporučila zastupitelstvu rozhodnout o pořízení Změny č. 4 územního plánu Přelouč
zkráceným postupem podle ustanovení
§§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů na návrh vlastníka
pozemků p.č. st. 2606, 881/11, 881/12 v katastrálním území Přelouč. Dále také doporučila zastupitelům rozhodnout o obsahu
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změny, kterou bude změna využití části stávajícího veřejného prostranství VP na pozemku p.č. 881/12 na nové využití SC plochy
smíšené obytné v centrech měst a rozhodnout zastupitelstvu o podmínění pořízení
změny územního plánu úhradou nákladů
na její pořízení a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně navrhovatelem K+R Projekt s.r.o. Radonice. Radní
zde také rozhodli, že v zadávacím řízení na
realizaci veřejné zakázky „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“ ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel SERVICE CENTER s.r.o. Chrudim.
Schválily se pronájmy pozemku pro umístění prodejních stánků na dobu určitou,
zřízení věcného břemene, majetkové převody, pronájem pozemků u mělicko-lohenických písníků. Zastupitelstvu se doporučilo schválit rozpočtové opatření č. 2
rozpočtu města na rok 2022, dále také vyhlášení záměru prodeje pozemku pod bytovými domy Bytového družstva Riegrova,
Přelouč se sídlem Tůmy Přeloučského 1540,
Přelouč, Bytovému družstvu Jana Dítěte
1564–1568 se sídlem Jana Dítěte 1565, Přelouč, Bytovému družstvu Přelouč, Jana Dítěte 1562 se sídlem Jana Dítěte 1562, Přelouč, Bytovému družstvu Jana Dítěte 1563,
se sídlem Jana Dítěte 1563, Přelouč a Bytovému družstvu Veverkova Přelouč, se sídlem Veverkova 1520, Přelouč. Radní rozhodli
o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč z rozpočtu města v roce 2022 pro Český svaz chovatelů, Krajskou knihovnu Pardubice, Český svaz ochránců přírody – Záchranná
stanice a ekocentrum Pasíčka, Českou hasičskou jednotu – hasičský sbor Přelouč.
Dále se také schválily veřejnoprávní smlouvy mezi městem Přelouč a Českým svazem
chovatelů, Krajskou knihovnou v Pardubicích, Českým svazem ochránců přírody –
Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“,
Českou hasičskou jednotou – hasičský sbor
Přelouč, Laxusem, SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Mělice, Péčí o dušení zdraví Pardubice atd. Na závěr rady se schválil
návrh programu XXIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
Jedním z bodů, které se projednávaly na
92. schůzi Rady města Přelouče ze dne
21. 4. 2022 bylo stanovení ceny tlakových kanalizačních přípojek v Klenovce
s tím, že vlastníkům nemovitostí č.p. 3, 5,
18, 21, 24, 32 a 67 bude účtována cena ve
výši 40 000 Kč a stavební náklady nad tuto
uvedenou částku uhradí město Přelouč.

Schválilo se zřízení věcného břemene. Zastupitelstvu se doporučilo schválení Smluvní dokumentace se společností enteria a.s.
Pardubice na realizaci projektu „Přelouč –
Sídliště Hodinářka 2“. Radní také schválili
přijetí neinvestiční dotace 70 000 Kč od
Pardubického kraje na přípravu a konání
28. ročníku udílení Cen Františka Filipovského za dabing a zároveň schválili náležitou smlouvu pro tuto dotaci.
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Pozvánka

Zastupitelstvo města
Po dlouhé pauze se zasedání přeloučských zastupitelů vrátilo do prostor zasedací místnosti našeho městského úřadu
a 21. 4. 2022 se uskutečnilo XXIII. Zastupitelstvo města Přelouče. Na programu
jednání byla například zpráva o činnosti
rady měst v období mezi XXII. a XXIII. zasedáním zastupitelstva, návrhy a stanoviska
výborů majetkového ze dne 20. 4. 2022 a ﬁnančního ze dne 13. 4. 202, dále také návrhy a stanoviska OV Mělice ze dne 12. 3.
2022 a OV Klenovka zde dne 18. 3. 2022, majetkové převody, návrh rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2022. Jedním z větších témat bylo schválení Smluvní
dokumentace se společností enteria a.s.
Pardubice na realizaci projektu „Přelouč –
Sídliště Hodinářka 2“ za účelem výstavby
10 bytových domů a 9 řadových domů,
které nakonec zastupitelé odsouhlasili. Na
základě doporučení rady se schválila darovací smlouva na poskytnutí ﬁnančního
daru České hasičské jednotě, hasičskému
sboru Přelouč ve výši 140 000 Kč. Pozitivně
dopadlo hlasování o návrhu na pořízení
změny č. 4 Územního plánu Přelouč zkráceným postupem na základě doporučení
radních z jejich 91. schůze ze dne 11. 4.
2022. Schválilo se zde vyhlášení záměru
prodat pozemky Bytovým družstvům Jana
Dítěte 1562, 1563, 1564 – 1568, Veverkova 1520, Tůmy Přeloučského 1540 za cenu
1200 Kč/m2, která byla stanovena znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Františkem Plesnivým. Zastupitelé rozhodli o novém názvu „V Sadech“ ulice v části města za
domovem pro seniory navazující na ulici
Libušina. Projednaly se a odsouhlasily také žádosti o dotace z rozpočtu města nad
50 tis. Kč na rok 2022. Posledním bodem
jednání byly výsledky z analýzy třídění odpadů ve městě v letech 2021 – 2022, které
zastupitelé vzali na vědomí.
Veškerá usnesení z rad a zastupitelstva
naleznete na stránkách města. Text – MG
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PODNIKNI TO! běží
Dne 5. 4. 2022 odstartovalo první setkání zájemců o projekt PODNIKNI TO!, který podpořilo Město Přelouč a je určený pro začínající podnikatelé nebo ty, kteří již svoje projekty rozjeli a zajímají se
o další jiné možnosti svého podnikání. Vynikající lektorkou tohoto projektu je Lenka Kolrusová, podnikatelka z Lázní Bohdaneč, která se podělila o své vlastní začátky v podnikání a v celkem 5 seminářích pak zájemce provádí všemi procesy v rámci rozjetí vlastního
projektu. V Přelouči se přihlásilo na tento seminář celkem 22 uchazečů a první květnové úterý zakončí první část tohoto projektu v posledním 5. kole. Následovat pak budou samostatné bloky, kdy se každý již zaměří pouze na svůj vlastní záměr a druh podnikání. Během
června a července pak také proběhnou dva srazy podnikavců. Účast
na tomto projektu je pro zúčastněné zcela zdarma. Podnikatelské
záměry přítomných účastníků projektu jsou skutečně pestré od
kavárny pro maminky s malými dětmi, kosmetické a masážní služby, soukromé školky nebo také třeba speciální dopravní ﬁrmu pro
hodně speciﬁcké druhy zboží. Uvidíme, zda se podaří alespoň některým z absolvujících projektu PODNIKNI TO! svůj vlastní podnik
odstartovat, ale už jenom tím, že se do kurzu přihlásili a absolvují
ho, je určitě dobrý počin pro jejich podnikatelskou budoucnost.
Všem přejeme hodně štěstí a úspěchů.

Zprávy z radnice – Odbor životního prostředí
Město Přelouč
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Výsadba zeleně v Přeloučí a okolí
v roce 2021 (4. etapa)

úředník/úřednice
vedoucí odboru dopravy –
projednávání přestupků
v dopravě

V roce 2021 proběhla výsadba nových dřevin na území města Přelouče
v rozsahu 87 ks stromů. Výsadba nových dřevin proběhla v následujících
místech:
§ Lhota pod Přeloučí
§ Lohenice (sad, hřiště)
§ Alej na Benešovice
§ Tupesy
§ Alej k Labišťatům

Platové zařazení: 11. platová třída (odměňování podle
zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů)
Pracovní poměr: na dobu určitou
Veškeré informace na www.mestoprelouc.cz
a telefonu 466 094 105

Vysázeny byly především následující dřeviny: lípa velkolistá, ovocné stromy jako např. švestka, jabloň, třešeň, hrušeň.
Především děkujeme skatům Přelouč za provedení výsadby aleje k Labišťatům. Nadále mohou občané zasílat na odbor životního prostředí podněty k nové výsadbě ve městě a okolí. Předem všem za zaslané podněty
děkujeme.
Mgr. Jan Feranec

Přikrmování vodních ptáků
Na základě upozornění občanů Přelouče o nevhodném přikrmování vodních ptáků byla u Račanského rybníka umístěna informativní cedule. Tato
cedule obsahuje veškeré podstatné informace k přikrmování vodního ptactva. Děkuje všem občanům za dodržování těchto informací. Dále si dovolujeme připomenout, že v parku pod Záložnou bylo v zimním období umístěno samonásypné krmítko, kde je u krmítka umístěna informační cedule
o vhodné stravě pro ptáky. Občané se tak mohou sami podílet na přikrmování ptactva.
Ing. Jan Feranec, odbor životního prostředí

květen 2022

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice – Aktuality

Město Přelouč
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

úředník/úřednice –
odbor sociální –
oddělení OSPOD
Platové zařazení: 11. platová třída (odměňování podle
zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů) o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejné správě v platném znění)
Pracovní poměr: na dobu určitou
Veškeré informace na www.mestoprelouc.cz
a telefonu 466 094 105

Uzavírka části silnice ve Valech
od 25. 4. do 3. 6. 2022

Fotograﬁe a text: MG
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Od 25. 4. 2022 do 3. 6. 2022 dojde
k úplné uzavírce provozu na silnici
č. III/32219 ve Valech v úseku od
křižovatky se silnicí I/2 po křižovatku s místní
komunikací V Půrku (podjezd pod tratí ČD) v délce
cca 120 m z důvodu rekonstrukce silnice. Po dobu
uzavírky je nařízena objízdná trasa přes Přelouč
a Lohenice do Mělic v délce cca 9 km.
Odbor dopravy
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
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SOKOLGYM
2022
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Zveme vás

SOKOLSKÉ PARDUBICE
2022

FB: #sokolgym2022, #ceskaobecsokolska,
#160letsokola
Web: www.sokol.eu/projekt/sokolgym
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Kultura
Novinky z Městské knihovny Přelouč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI NABÍZÍ NOVÉ TITULY A ZVE K NÁVŠTĚVĚ
KRÁSNÁ LITERATURA
BOHATÁ, Simona, 1965Klikař Beny. Brno: Host, 2021. 363 stran.
Volné pokračování novely Všichni sou trapný.
I tentokrát se příběh odehrává na žižkovské periferii během 80. let 20. století. Ušmudlaný, rozpadající se svět dělnických kolonií, hospod a sběrných surovin osmdesátých let minulého století

Dubnové čarování v Městské knihovně
Konec dubna je dobou, kdy se zejména děti, ale často i dospělí, rádi
pobaví na téma čarodějnic. Konec konců je potřeba se řádně připravit
na poslední dubnový večer. V knihovně jsme rádi vyhověli žádosti škol
o programy právě na toto téma. Strávili jsme s dětmi několik krásných dopolední, obklopeni pomůckami k věštění nebo přeměňování, maketami
bájných zvířat, kouzelnickými hůlkami a klobouky. Nechyběly ani knihy,
které v knihovně na toto téma máme. Nahlédli jsme společně do světa
Bradavické školy, veselo nám bylo i s Malou čarodějnicí. Protože proletět
se na křídlech dětské fantazie je vždycky krásné.

a živoucí svět bizarních postaviček, které jej obývají. Mladík Beny odchází z domu před násilnickým
otcem a nalézá útočiště ve sběrně svérázného Fabrikanta. Spolu s invalidou Hanym, ﬂuktuantkou
Julčou a bráchou Víťanem tvoří jakousi podivnou
rodinu, v níž má každý své tajemství i temné stránky, ale také onu hrabalovskou perličku na dně.
Beny se potřebuje vyvázat z vojenské základní

služby, vydělat trochu peněz, najít si práci a bydlení a hlavně čas, aby se mohl věnovat své jediné
vášni – fotografování. To, co se zdá být dnes banálně jednoduché, představovalo za reálného
socialismu raných osmdesátých let dobrodružství na hraně či spíše za hranou zákona. Zvlášť
když je vám sotva dvacet a s ničím si moc nelámete hlavu.
J.K.
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Kultura

ubíhá hrozně rychle a než se malý čtenář naděje, je tu sobotní dopoledne a za dveřmi jsou rodiče.

Literární podvečer s Marií Terezií

Mimo toto téma jsme přivítali děti i na literárních programech o našich klasicích, na dílnách o práci s informacemi, na hrátkách s poezií nebo
na setkání s Nejhoršími dětmi na světě.
Letošní jaro dává totiž dětem i vyučujícím konečně prostor k návštěvě knihovny a my z toho máme velkou radost.

Paní spisovatelka Dana Šimková má docela určitě zalíbení v historii.
Jinak by se těžko mohla na svých akcích převtělovat do osoby císařovny Marie Terezie. A jistě mi dají za pravdu všichni, kdo ji na konci března viděli
v akci, že jí to jde velmi dobře. A že těch posluchačů jejího vyprávění bylo hodně. Protože když už jsme do Přelouče panovnici tak věhlasnou pozvali, bylo by škoda maximálně nevyužít její přítomnosti. Proto jsme paní
Šimkové nabídli nocleh a vzali jsme ji nejen ve čtvrtek i v pátek na návštěvu do základní školy, ale pozvali jsme ji i na čtvrteční rozdávání „vysvědčení“ naší univerzity třetího věku a vše jsme zakončili společným povídáním
s návštěvníky našeho tradičního jarního Literárního podvečeru ve vinárně U Kotýnků. Bylo to příjemné, bylo to poučné, bylo to veselé. Paní Šimkové patří velké poděkování všech jejích posluchačů, malých i velkých.

Čarodějnické odpoledne za Záložnou
V sobotu 23. 4. pozvala Městská knihovna v Přelouči na odpolední rejdění za Záložnu všechny malé i větší čarodějky a čaroděje. A že jich k naší radosti bylo skoro 300, za to mohlo jistě i mimořádně krásné počasí.
Doufáme, že akce, pořádaná jako součást programů S knížkou do života,
přinesla radost nejen těm, kteří si prošli stezky, plné úkolů, ale i návštěvníkům, kteří využili možnosti si ve výtvarných dílnách vyrobit vlastní malé čarodějnice nebo jiné čarodějnické pomůcky.

Nejkrásnější strom Přelouče 2022
Pravidelná jarní anketa, pořádaná každý rok ve spolupráci Mateřské
školy Kladenská ulice, Odborem životního prostředí MÚ Přelouč a Městskou knihovnou v Přelouči se opět těšila zájmu zejména dětí. Vítězným
stromem se pro letošní rok stala s 225 hlasy od dětí a s 33 hlasy od dospělých vzrostlá bříza v Kladenské ulici v zahradě domu, o který se dělí skauti, Sluníčko a další organizace. Ve středu 27.4. jsme vítězný strom patřičně
ozdobili a společně s dětmi z mateřské školky jsme oslavili jeho vyhlášení zasazením mladé lípy v lokalitě Na Hodinářce. Protože krásné stromy
budou potřebovat i ti, kteří se třeba teprve narodí.
L. Hývlová
Velké poděkování patří nejen těm, kteří si akci přišli užít, ale také všem,
kteří se jakkoliv podíleli na jejím organizování. Nebýt dobrovolníků a jejich lásky ke knihovně, těžko bychom vše zvládali.
L. Hývlová

Noc s Andersenem
Přelom března a dubna patří v Městské knihovně už 20 let pohádkám
H. Ch. Andersena a nocování v knihovně. Letos jsme se v pátek 1. 4. s dětmi programově zaměřili na Malou mořskou vílu, což je pohádka pro soutěže, výtvarnou i čtenářskou dílnu i strašidelné rejdění jako stvořená. Spaní jsme opět trochu ošidili, jako každý rok. Čas totiž s panem Andersenem
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Společenská rubrika
Noví občánci v našem městě

PŘELOUČÁCI
Jubilanti březen
Růžena Koppitzová
Ivana Mrázková
Bohuslava Jiroutková
Josef Morávek
Vladislav Voleský
Věra Šoltová
Josef Černý
Jana Köcherová
Marie Kuršová
Marie Kasalová

94 let
87 let
86 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let

Jubilanti duben
Jiří Husák
Emilie Pražanová
Hana Lacková
Jaroslava Pilařová
Vladimír Šlechta

Marie Nekvapilová
Marie Maršálková
Lubomír Čížek
Václav Matička
Zina Venušová
Luděk Voňka
Hildegarda Dvořáčková
Hana Železná
Jana Cirklová
Svatoslav Havránek
Jiří Fiala
Lubomír Čapek

90 let
87 let
86 let
86 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Hana a Jaroslav Danielkovi 29. 4.

Pavlína a Ladislav Barešovi 19. 4.
Ivona a Milan Svobodovi 26. 4.

Dne 23. dubna 2022 oslavil
pan Václav MATIČKA z Tupes
86 let.

Dne 4. května 2022
uplyne 1 rok od úmrtí
pana Jaroslava FARSKÉHO.

Vzpomínka
Dne 25. dubna 2022 uplynul rok,
kdy nás opustila naše milovaná maminka,
babička, prababička a praprababička
paní Marie DANIHELKOVÁ
z Mělic.
S láskou vzpomíná syn Fanda s rodinou,
dcera Alena s rodinou,
syn Miloš s rodinou, švagrová s rodinou.

Nikdy nezapomenou
synové Jaroslav a Petr.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ
Pravidelná činnost pro děti

Florbal

Angličtina pro děti

Tradiční sportovní kroužek určený převážně pro kluky. Scházíme se každé úterý od 17.00 v tělocvičně gymnázia a SOU Přelouč. Vedoucí kroužku je
Lukáš Krejčík.

Kroužek výuky angličtiny pro děti probíhá každé pondělí v DDM od 15.30.
Děti se učí zábavnou formou, pohybové hry, říkanky. Lektorka je paní Ligrida Domniku.

S láskou a bolestí vzpomíná
manželka Jarmila,
děti Lenka a Jarinka s rodinami.

Vzpomínka
Dne 9. května 2022 uplyne 6 let od úmrtí
drahého a milovaného manžela a tatínka
pana Františka ŠOLTY
z Přelouče, rodáka z Kozašic.
S láskou vzpomínají manželka Věra,
dcera, Zdena a Štěpán Bokserovi s rodinou,
Jana a Pepča Šoltovi s rodinou.
Moc nám chybíš.

Příměstské a pobytové tábory DDM
Kroužek vaření
Zájmový útvar pro kluky i holky. Účastníci pronikají do tajů kulinářského
umění pod vedením paní Blanky Leksové. Kroužek probíhá ve dvou skupinách v kuchyni DDM každé úterý od 14.00 do 16.00 a od 16.00 do 18.00 hod.

Velké poděkování za důvěru v nás vloženou. Všechny pobytové i příměstské tábory na hlavní prázdniny roku 2022 jsou obsazeny. Pokud se uvolní
místa budeme kontaktovat náhradníky. Všichni společně si musíme přát
skvělé a pohodové prázdniny.

sēĞůşĨĂƌŵĂ>ĄǌŶŝēŬĂ͕
Vzpomínka

Dne 22. května 2022 uplyne 40 let
od úmrtí ušlechtilého člověka, našeho tatínka,
pana Jaroslava CIRKLA.

Matyas Zahradníček

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Nikdy nezapomene.

Vzpomínka

Nikol Hanušová

Stříbrná svatba

Vzpomínka

SPOZ Města Přelouč s rodinou

Představujeme vám nové občánky našeho města
a přejeme jim do života hodně štěstí, lásky a úspěchů.

Zlatá svatba
96 let
93 let
93 let
91 let
90 let

Přání

Přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.
Ať máte vždy vedle sebe někoho,
s kým je Vám krásně.

květen 2022

Přeloučský ROŠT

Společenská rubrika

Dne 27. května uplyne sto let od narození
pana Jany HLÍNY z Přelouče
a zároveň v červenci pak 20 let
od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomeneme.
Dcera s rodinou.

WƎĞůŽǀŝĐĞϮϳ
ŚůĞĚĄ

ďƌŝŐĄĚŶşŬǇŶĂǀǉƉŽŵŽĐ
ƉƎŝǀǇƚĄēĞŶşŵĞĚƵ
;ŵƵǎĞŝǎĞŶƵͿ͘

KĚŵĢŶĂĚŽŚŽĚŽƵ͘
dĞůĞĨŽŶϲϬϱϵϯϱϬϵϴ
ŽŵŝŶŝŬ>ĄǌŶŝēŬĂ͕WƎĞůŽǀŝĐĞϮϳϱϯϯϰϭ>ĄǌŶĢŽŚĚĂŶĞē
5/22

11

Přeloučské školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
Den otevřených dveří
ZŠ Masarykovo náměstí
Na tuto událost se vždy těšíme. A protože jsme
poslední dva roky otevřít své dveře pro veřejnost
nemohli, těšili jsme se o to více. Aby děti návštěva naší školy bavila, přichystali jsme pro ně rozmanité dílničky. Budoucí prvňáčci si v tělocvičně na připravené dráze vyzkoušeli svoji obratnost.
Zručnost a představivost, pro děti tak přirozenou, rozvíjeli v dílničkách Šikovné ručičky nebo
ve výtvarné a keramické dílničce. Všechny děti
moc chválíme! Obrázky a výrobky z keramiky se
jim opravdu povedly. V naší škole se věnujeme logopedické nápravě. Děti si hravou formou ověřily, zda je jejich výslovnost správná. Seznámili
jsme je také s moderními technologiemi, na kterých se naši žáci učí základy programování. Počítání a poznávání tvarů nabídla dílnička Hravá
matematika. Protože v naší škole probíhá výuka
ZUŠ a pěvecký kroužek, mohli si budoucí prvňáčci vyzkoušet hru na různé hudební nástroje. Velmi hezky pomáhali dětem žáci naší školy. Snažíme se o to, abychom pro děti vytvářeli podnětné
prostředí plné pochopení a prostoru pro jejich
rozvoj. Z velmi kladných ohlasů rodičů věříme, že
se nám to daří.

Velká událost pro budoucí prvňáčky

Mc Donald’s Cup

V pátek 1. dubna se naše škola na Masarykově náměstí v Přelouči otevřela budoucím prvňáčkům
a jejich rodičům i sourozencům. Týden před tím si měli možnost školu „okouknout“ při Dni otevřených
dveří a první aprílový den se v doprovodu maminek a tatínků mohli přijít zapsat. Zájem byl tak velký, že bohužel museli čekat, ale na chodbě pro ně byly připravené stavebnice, papíry a pastelky na
kreslení, pohádková videa i lavice na sezení. Ve třídě přišlo na řadu nezbytné „papírování“ s dospěláky
a malá zkouška kluků a holek, jestli jsou na školu připravené. Většina z nich už pozná tvary a čísla. Někdo poznal i písmenka. Paní učitelky dětem zadávaly drobné úkoly, aby zjistily, jak umí držet tužku,
pracovat samostatně a jestli správně vyslovují. Poté děti dostaly na památku pastelky a mohly si vybrat jeden z mnoha výrobků, které pro ně připravili starší spolužáci. Uvidíme se v září!

Ve středu 6. dubna se vybraní žáci zúčastnili okrskového kola fotbalového turnaje Mc Donald’s Cup. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Mladší
žáci (1.–3. ročník) obsadili třetí místo a starší žáci (4.–5. ročník) vybojovali
první místo a postup do okresního kola. Všichni chlapci předvedli dobré
výkony. Největší uznání si ale zaslouží Adam Konvalina z 5. A, který exceloval v bráně.

McDonald’s Cup – 23. ročník

Básnička na květen…
… od druháků pro MAMINKY

McDonald’s Cup – okrskové kolo v malé kopané pro žáky prvního stupně základních škol – proběhlo na přeloučském fotbalovém stadionu 6. dubna. V kategorii mladší žáci (1.–3. třída) soutěžila 4 družstva, v kategorii
starších (4.–5. třída) soutěžilo 5 družstev. Mladší kategorii vyhrálo družstvo ZŠ Choltice, kategorii starších družstvo ZŠ Smetanova Přelouč. Žáci
naší školy obsadili v obou kategoriích krásná druhá místa. Být součástí týmu a reprezentovat svoji školu bylo pro většinu dětí nezapomenutelným
sportovním zážitkem.

Matematická soutěž
V březnu se naše škola zúčastnila matematické soutěže Klokan. Účast
byla veliká. Do soutěže se zapojilo více než 250 žáků. Zastoupení jsme měli
ve 4 kategoriích – Cvrček (2. a 3. třídy), Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamín
(6.–7. třídy) a Kadet (8. a 9. třídy).
Absolutním vítězem se stal Dobroslav Marek z 5. třídy, který dosáhl vysokého počtu bodů. Vyhrál tak nejen ve své kategorii Klokánek, ale se svými
92 body obsadil 1. místo z celé školy. Za ním se umístily Anna Kysilková ze
7. třídy spolu s Bárou Pilnou z 5. třídy. Obě dosáhly 83 bodů. Na třetím místě
se umístila Eliška Zmítková ze 7. třídy s 80 body. Celkově druhá Anna Kysilková vyhrála 1. místo v kategorii Benjamín. Mezi těmi nejmenšími byla nejlepší Bára Staňková z 3. třídy s 60 body, která tak vyhrála v kategorii Cvrček. Naopak v nejstarší kategorii Kadet zvítězila Bára Zemanová z 8. třídy s 61 body.
Děkujeme všem našim žákům, kteří se do soutěže zapojili, a blahopřejeme vítězům. Příští rok se určitě opět zúčastníme.
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Maminka

O mamince

Anička Nekvapilová, Šimon Köhler, 2.A

2.C

Moje milá maminka,
je zralá jako malinka,
pečuje o svého tatínka.
Vaří, pere, uklízí,
po svých dětech nepořádných.
Voní jako růžička,
nejkrásnější kytička.

Naše milá maminka,
je krásná jak květinka.
Na svět se vždy hezky směje,
pěkný den nám ráno přeje.
Zazpívá nám písničku
o jaru i sluníčku.

Maminka
2.B
Maminka když ráno vstane,
připraví mi snídani.
Je hodná a dobře vaří,
celý den se pořád snaží.
Maminka je krásná paní,
nejsou žádné vady na ní.
Maminku mám strašně rád,
je to skvělý kamarád.

My jí rádi pomáháme,
protože ji rádi máme.
Když se občas rozzlobí,
tak to vůbec nevadí.
Zlobí se jen chvilinku
a pak nám dá pusinku.

Velikonoční jarmark
Ve středu 13. dubna jsme po dlouhé koronavirové přestávce uspořádali
velikonoční jarmark. Účast návštěvníků mile předčila naše očekávání, vždyť
jen na zajíčkově stezce jsme rozdali téměř 200 hracích karet. Tam po splnění 10 dovednostních a vědomostních úkolů dostaly děti sladkou odměnu
od kohouta. Dále bylo pro děti nachystáno 7 dílniček, kde si mohly uplést
pomlázku, ozdobit perníček, vytvořit si výrobek v keramické dílně a spoustu dalších. Snad nikdo od nás neodcházel s prázdnou. Návštěvníci si mohli
zakoupit výrobky od našich žáků. Děti potěšili i 3 malí králíčci, které si mohly pohladit. Jarmark se velice vydařil i díky krásnému slunnému počasí.

Retro den
V březnu na nás nachystala výzva projektu Hrdá škola výlet do minulosti. Podívali jsme se do skříně rodičům či prarodičům a našli jsme prima kousky oblečení, které někteří dokonce doplnili i o retro doplňky. Někdo ladil
do populárních devadesátek, jiný do nestárnoucích šedesátek či pestrobarevných sedmdesátých let. Rozhodně to byla velká legrace a velká zábava.

Žáci 8. tříd viděli Velkou bankovní loupež

Elektrárna Chvaletice

V pátek 8. dubna jsme vyrazili do pardubického divadla na báječnou crazy komedii Velká bankovní loupež. Sraz byl na vlakovém nádraží v Přelouči, odkud jsme jeli osobním vlakem. V Pardubicích jsme si mohli zakoupit
drobné občerstvení. Potom jsme nedočkavě spěchali do divadla. Byli jsme
rádi, že při představení jsme nemuseli mít roušky. Komedii o bankovní loupeži, ve které nic není, jak se zdá, jsme si tedy naplno užili. Výborné herecké výkony, krkolomné situace, děj doplněný o rock’n’rollové hity a mnoho
dalšího způsobily salvy smíchu. Byli jsme nadšení a domů jsme se vrátili
s úžasným zážitkem.

Již v únoru proběhla v rámci projektového dne exkurze do elektrárny
Chvaletice. Žáci 8. ročníku se seznámili s historií i současným provozem tepelné elektrárny. V rámci environmentálního vzdělávání získali informace,
týkající se ochrany životního prostředí, spočívající v rekultivaci skládky, odsiřování kouřových plynů nebo zpracování a využití vedlejších energetických produktů – strusky, popílku, energosádrovce a stabilizátu. Děkujeme
našemu průvodci panu Dejdarovi za perfektní odborný výklad a těšíme se
na další spolupráci v příštích letech.
Mgr. Ladislav Hejný
5/22
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Jan Macel letí prezentovat
svůj projekt do Ameriky!
Bruslařky, udrží je jejich chloupky? Tak zní
název projektu, který byl vybrán v soutěži AMAVET jako nejlepší v kategorii junior. Autorem tohoto projektu je žák ze sekundy Gymnázia a Střední
odborné školy v Přelouči Jan Macel. Ale tímto vítězstvím Honzovy úspěchy nekončí. Ještě ho čeká daleká zaoceánská cesta, neboť pojede reprezentovat naše gymnázium a Českou republiku do
Atlanty v USA, kde bude ve dnech 8. až 13. května 2022 prezentovat svůj projekt na unikátní celosvětové vědecké soutěži Broadcom MASTERS

International, jež je organizována institucí Regeneron ISEF (Regeneron International Science
and Engineering Fair) v Atlantě. Našemu žákovi
se tak plní sen, dostane se mezi nejlepší žáky, vědce a badatele z celého světa, kde bude mít čest
představit svůj projekt. Na vlastní kůži zažije vědeckou atmosféru na mezinárodní úrovni.
Soutěž je doplněna bohatým kulturním programem. Čeká ho například návštěva v Georgie
Institute of Technology, Atlanta Botanical Gardens, Museum of Design, Regeneron International Science and Engineering Fair, Georgia Aquarium nebo Mercedes Benz Stadium.
Za tímto úspěchem stojí Honzova velká práce
a úsilí. Na projektu dále pracujeme a jedeme v pátek 22. května 2022 na Fakultu chemicko-technologickou UPCE, kde ve spolupráci s Ing. Milanem
Vlčkem, CSc. budeme moci pozorovat chloupky
pod elektronovým mikroskopem. Bude to pro
nás velký zážitek.
Pedagogům našeho gymnázia děkujeme za
pomoc na projektu. Zejména kolegyni Šárce Sovové, která pomáhá dávat projektu anglickou podobu. Já chci poděkovat Honzovi za jeho obrovské nadšení, které je pro mě největší odměnou.
Honzo, budeme ti držet palce na každém
kroku!
Doubravka Vavrečková

V úterý 19. dubna 2022 se v budově teoretického vyučování Gymnázia a Střední odborné
školy v Přelouči uskutečnil další projektový den.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ

Úspěch
v chemické olympiádě

Postup Jakuba Janovského
do ústředního kola soutěže

V polovině března se uskutečnilo školní kolo
chemické olympiády, a to v kategorii C, která je
stanovená pro první a druhé ročníky středních
škol. Školního kola se za Gymnázium a Střední
odbornou školu v Přelouči účastnili Jan Pospíchal
ze sexty a Petr Křemenák z kvinty. Nejlepším řešitelem školního kola byl Jan Pospíchal, který se
se svým výsledkem ze školního kola dostal až do
kola krajského.
V krajském kole Jan reprezentoval naši školu
v sobotu 9. dubna 2022. Na žáky si organizátoři
připravili argentometrickou titraci a dokazování
neznámého chloridu, kde se dbalo na přesnost
stanovení, čistotu na pracovišti a na celkový výsledek. Druhou částí byl test znalostí účastníků,
který se skládal z témat, jako jsou například radioaktivita a její objevování, významné prvky
1. a 2. skupiny PSP a jejich reaktivita.
Jan si ve velké konkurenci šikovných žáků vedl
velmi úspěšně a umístil se na krásné stříbrné příčce. Za 2. místo v krajském kole CHO gratulujeme
a těšíme se na další chemické úspěchy.
Za organizátory a účastníky CHO
Eva Kroft a Jan Pospíchal

Ve středu 23. 3. jsme reprezentovali naši školu
v krajském kole soutěže ZUŠ ČR, a to sice s jediným žákem sólového zpěvu, ale podařilo se nám
i přesto získat 1. místo s postupem do celostátního kola. Porota složená z odborníků a pedagogů nejen ZUŠ, ale i Konzervatoře a JAMU takto
ocenila Jakuba Janovského ze třídy Jany Bednářové, který dosahuje skvělých výsledků v této
soutěži již poněkolikáté. Gratulujeme a těšíme
se na všechny další dobré zprávy nejen z našeho
oddělení.
Jana Bednářová

Další projektový den: od papíroviny po kalandrování
Tentokrát jsme u nás uvítali žáky ze ZŠ Svítkov
v Pardubicích. Žáci si u nás vyrobili ruční papír
a vyzkoušeli si celý výrobní proces od přípravy
papíroviny přes nalévání na síta až po kalandrování („zušlechťování” papíru). Své papíry si mohli
účastníci projektového dne zkrášlit různými bylinkami či dekorativními předměty. Současně se

žáci dozvěděli zajímavé informace o chemickém
složení papíru nebo o jeho historických předchůdcích. Jak to všechno probíhalo, se můžete podívat
na fotograﬁích.
Za organizační tým
Eva Kroft, Kateřina Klapková,
Dušana Blehová a Radek Kalhous

Nejen probíhající
rekonstrukce interiérů.
Domov mládeže bude mít
i nový kabát

Pokud vše půjde podle plánu, tak bude hotovo
koncem února 2023.
Miroslav Pavlata

Rada Pardubického kraje na svém dubnovém
zasedání schválila zahájení výběrového řízení na
zateplení budovy domova mládeže v Jaselské ulici.
Celková investice je plánována ve výši cca 32 milionů korun. Těšit se můžeme na novou fasádu
včetně zateplení, výměnu oken, která budou opatřena elektricky ovládanými venkovními žaluziemi, novou otopnou soustavu, rekuperační jednotky a venkovní úpravy v okolí celého objektu.

V další části našeho seriálu, který mapuje rekonstrukci interiérů domova mládeže, se podíváme do části budovy, kde z původních nevyužívaných prostor vzniká nová společenská místnost,
posilovna, studovna a také pokoje pro ubytované žáky. Díky těmto novým pokojům dojde k navýšení ubytovací kapacity z 50 na 60 lůžek. Ač to
tak na přiložených snímcích nevypadá, tak se do
těchto prostor budou žáci moci vrátit se začátkem nového školního roku, tedy 1. září 2022.
Miroslav Pavlata

Fotoseriál: rekonstruujeme
domov mládeže III
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chové a Veronice Dědičové. Gratulujeme všem
žákům a jejich pedagogům za vzornou reprezentaci školy a města.

Mezinárodní soutěž
Pro Bohemia Ostrava
V neděli 10. 4. 2022 se uskutečnila mezinárodní soutěž ve hře na žesťové nástroje Pro Bohemia Ostrava. Zúčastnili se jí hráči z České republiky, Polska a Slovenska. Naši školu reprezentovala
Klára Junková ve hře na trubku a Martina Junková ve hře na baryton ze třídy Michala Chmelaře.
Obě přivezly skvělá druhá místa.

Úspěšná krajská kola
Ve dnech 6.–7. 4. 2022 se uskutečnila krajská
kola ve hře na dechové a bicí nástroje. V konkurenci více jak 200 soutěžících si žáci naší školy
vedli výborně. První cenu s postupem do celostátních kol soutěže získal Tomáš Vondrouš (hra
na trombon, ze třídy Michala Chmelaře) a Filip
Košťál (hra na bicí, ze třídy Jana Pátka). Další první ceny získali – Marek Bechynský (hra na trombon a baryton, ze třídy Radky Chmelařové), Martina Junková (hra na trombon a baryton, ze třídy
Michala Chmelaře), Klára Junková (hra na trubku, ze třídy Michala Chmelaře), Richard a Jindřich
Zmítkovi (hra na tubu, ze třídy Šimona Janáka),
Alexandr Vrága (hra na baryton, ze třídy Šimona
Janáka), Janek Pecka (hra na trubku, ze třídy Davida Štrupla), Martin Chudomský (hra na tubu
ze třídy Davida Štrupla), Klára Černá (hra na bicí,
ze třídy Jana Pátka), Dominik Veverka (hra na hoboj, ze třídy Filipa Krytináře), Eva Krejčíková (hra
na fagot, ze třídy Filipa Krytináře) a Adéla Kozumplíková (hra na klarinet, ze třídy Vladimíra
Brablece). Druhou cenu obdrželi ve hře na klarinet Miroslav Erben, ve hře na fagot Nicol Amy
Vindušková, ve hře na baryton Lukáš Večerek
a Jaroslav Mokříž, ve hře na trubku Radka Sotonová, Richard Kohout a Tomáš Novotný, ve hře
na lesní roh Viktorie Soukupová a Kamila Kautská, ve hře na bicí Tomáš Váša. Třetí cenu si z Vysokého Mýta přivezla Evelína Hloušková ve hře
na lesní roh a Dalibor Bašta ve hře na bicí. Navíc
Martina Junková získala mimořádnou cenu za
melodické cítění a Tomáš Váša cenu za nejlepší
provedení povinné skladby. Velké poděkování
patří také našim korepetitorkám Anně Knouli-

Rodinné muzicírování
Na Staré Poště
Tradiční Rodinné muzicírování se uskutečnilo po dvouleté odmlce ve středu 5. 4. v příjemně
vytopených prostorách Restaurace Na Staré Poště v Přelouči. I když nás nemocnost připravila
o třetinu čísel, večer byl i tak nabitý skvělou atmosférou a krásnými uměleckými i přátelskými výkony 44 umělců. Velmi nás potěšil zájem a vstřícnost rodičů, se kterou k této akci přistoupili. Zvažujeme proto i zavedení Adventního muzicírování,
abychom dali možnost všem skvělým hudebníkům. Čísla, která se pro nemoc nemohla uskutečnit, bude možné jistě zařadit do třídních koncertů jednotlivých oddělení.

ké konzervatoře, a tím byla opera A. Dvořáka
Rusalka. V jednom z nejkrásnějších děl naší české vokální tvorby se v roli Vodníka představil i náš
nový kolega Jan Kučera. Stejně jako všichni ostatní protagonisté předvedl skvělý výkon a potěšil
tak nejen naše žáky a jejich rodiče, ale jistě i všechny diváky ve zcela vyprodaném hledišti Východočeského divadla v Pardubicích. Děkujeme za
krásný zážitek a také SRPŠ za ﬁnanční příspěvek
na vstupenky pro žáky naší školy.

Ohniváček
opět na stupních vítězů
Téměř dva roky neprobíhaly z důvodu epidemii soutěže ve sborovém zpěvu. Až tento školní
rok umožnil postupně návrat k tradičním přehlídkám a soutěžím, na kterých dříve Ohniváček
patřil mezi ty nejúspěšnější. O to napínavější proto bylo soutěžení po tak dlouhé odmlce, navíc
u nejmladších kategorií, kde z původního obsazení nezůstal téměř nikdo.
Děti z Ohniváčku, který vede Veronika Pokorná, se nejprve zúčastnily Krajské přehlídky dětských pěveckých sborů v Chrudimi, jež se konala
v pondělí 4. dubna v krásném sále muzea. Tady
sbor získal stříbro a Petra Lojínová zvláštní cenu
za klavírní doprovod. Ve stejném týdnu, v sobotu
9. dubna, se Ohniváček zúčastnil velmi prestižní
soutěže Zahrada písní Praha. Vzhledem k tomu,
že účast v Chrudimi byla pro většinu dětí prvním
vystoupením před velkým sálem a porotou, v Praze už bylo jejich vystoupení mnohem odvážnější
a děti svou energií doslova zbořily porotu i publikum v sále. Sbor s přehledem získal největší počet bodů, zasloužené zlato a zvláštní cenu za jevištní projev. Odpolední procházka pražskou
ZOO završila skvělý a úspěšný den malých zpěváků. Děkujeme všem dětem za reprezentaci
školy a rodičům za jejich podporu a spolupráci.

Děkuji všem rodičům, dětem a báječným kolegům, kteří na této akci spolupracovali, a přeji
i do budoucna hodně krásných společných zážitků, přátelství a dobré pohody.
Jana Bednářová

Zájezd pěveckého oddělení
na operní představení Rusalka
V neděli 3. dubna jsme měli po delší době
možnost navštívit operní představení pardubic5/22
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Rozhovor

Předseda přeloučských auto-moto veteránů je od dubna prezidentem
automobil zn. Dodge z roku 1914 s majitelem z Lázní Bohdaneč, který je zároveň členem našeho přeloučského spolku. Pak jezdí
auta z roku 1920, těch už jezdí tak okolo 20–
30, to jsou všechno z hlediska historie automobilů opravdové skvosty.

Josef Havrda je od roku 2007 předsedou přeloučského spolku Auto-moto veteráni Přelouč. Zakládal ho společně s panem Milanem
Knejzlíkem a svým synem Matějem. Zkušenosti z oblasti veteránských aut získal od
svého strýce v Jičíně, kde se Josef Havrda narodil. Ve světě aut a veteránů se pohybuje
už od dětství. Vyučil se karosářem a automobilům se věnuje prakticky celý svůj život.
Do Přelouče se přiženil a prvního veterána
značky Renault si zakoupil ke svým 50. narozeninám. V současné době je majitelem
8 automobilových staříků pouze a jedině
značky Renault, nejstarší je z roku 1958. Od
dubna 2022 je prezidentem Českého klubu
historických vozidel naší republiky.
Jaké byly vaše začátky se spolkem auto veteránů v Přelouči?
Když jsem přišel do Přelouče, seznámil
jsem se s panem Trylčem, který je hodně dobrý renovátor motocyklů. Začali jsme spolu kamarádit, a právě díky němu se ve mně zrodila
asi první myšlenka na to, že by bylo fajn, pořídit si svého vlastního veterána. Mou značkou je Renault a první auto jsem si daroval ke
svým padesátinám. Byl jsem u zrodu spolku
Auto-moto veteráni, na začátku nás bylo 17
a v současné době je nás už 50. Pořádáme
zhruba 5 akcí za rok a tou největší a nejdůležitější je samozřejmě Rallye Železné hory.

se nám tenkrát neuvěřitelných 90 posádek.
Organizačně a časově to bylo ale skutečně
hodně náročné a dost stresující. Nicméně nakonec jsme to zvládli, dobře se zapsali a letos
připravujeme už jubilejní patnáctý ročník.
Naučili se sem jezdit účastníci z Moravy, Karlových Varů, Prahy, jižních Čech…
Byl nějaký rok, který se nevydařil?
To se takhle říct nedá. Každý rok máme limit 70 posádek, ale většinou to je nakonec
tak 80 posádek. Dáme pokaždé možnost přihlásit se i tzv. na poslední chvíli, snažíme se
vždycky nějak domluvit, takže horní limit je
těch 80 posádek. A pouze v loňském roce kvůli hodně špatnému počasí jsme nakonec měli
posádek 60, ale i tak jsme to brali jako dobrou účast. Ten den pršelo, bylo zima a na poslední chvíli se nám několik posádek odhlásilo, což je pochopitelné. Ale že bychom zažili
nějaký propadák, to se nikdy nestalo.
Máme nějaký automobilový nebo motocyklový unikát, který sem do Přelouče na
rallye dorazil?
Naučily se sem jezdit skutečné skvosty. Máme tady v soutěži auto z roku 1908 – značku
Buick s majitelem z Hradce Králové. Pak to je

Jak takový závod Rallye Železné hory vůbec probíhá?
Účastníci závodu mají na trasu, která je
dlouhá 60 km, vyhrazený čas 3,5 hodiny. Jezdí podle šipkového iteneráře, dostanou také
jízdní výkaz a na trase hledají určité body, kde
jsou otázky, většinou související s místem, kde
se body nachází (historie místa atd.). Kromě
těchto míst musí projet 5 stanovišti, kde jsou
naši pořadatelé a tady musí plnit úkoly většinou z oblasti motorismu. Když dorazí do cíle,
dostanou ještě test s 15 otázkami opět z oblasti motorismu. Tady jejich soutěž končí. Pak
se všechno počítá, odečítají se trestné body za
chyby v odpovědích atd. a určuje se pořadí.
Hodnotíme také dobové oblečení účastníků,
eleganci aut a motorek, nejstarší auto, nejstarší motorku, nejvzdálenějšího účastníka a pak
ještě nejstaršího a nejmladšího účastníka. Trasu každoročně obměňujeme, připravujeme ji
již na jaře. Vždycky je třeba předem vše projednat také se správou silnic, aby nás pak při
závodě nepřekvapila nějaká uzavírka nebo objížďka. Letošní trasa již připravená je, já sám
ji již projetou mám taky.

do Čáslavi a Chrasti na městské slavnosti. To
se nás sejde na výstavě okolo 50 členů spolku
a připojí se i nečlenové, mnohdy je nás i 70 na
akci. Za sebe můžu zmínit třeba Cenu za eleganci mého jednoho renaultského veterána,
kterou jsem získal v Novém Bydžově před 3 lety. Hodnotí se vždycky elegance a originalita
auta. Dříve jsem se také hodně účastnil speciálních akcí Renault klubu, nyní už se zajedu
jenom spíše podívat občas na kamarády.

kého klubu historických vozidel. Nevím, do
čeho jdu, nevím, co mě čeká. Vím to, že pan
Fiala má obrovské vynikající letité zkušenosti
a já se musím ještě hodně učit, ale zkusím to.
Budu se účastnit jednání na hlavní federaci
v Praze, musím znát zákony a normy v oblasti historických vozidel. Uvidíme, jak to všechno půjde, jsem úplně na začátku.
Panu Havrdovi i jeho kolegům přejeme hodně úspěchů a šťastných kilometrů s automo-

bilovými veterány, a také ať se mu daří v jeho nové funkci.
Na závěr vás Josef Havrda
s přeloučskými auto moto veterány
zvou na jubilejní
15. ročník Rallye Železné hory,
který se letos v Přelouči koná
v sobotu 27. srpna 2022.
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Fotograﬁe: J. Havrda, MG, text: MG

A ještě nám prozraďte, jak je to s vaší novou funkcí prezidenta?
Pro historická vozidla je důležitá tzv. testace. Aby náš přeloučský klub mohl auta testovat, musel se začlenit do jednoho z mnoha
spolků tzv. Federace spolků. V naší republice
máme v této Federaci například Auto-moto
klub, Autoklub České republiky, Český klub
historických vozidel, Vojenská historická technika. A jak už jsem říkal, právě kvůli možnosti
provádět testace aut se náš přeloučský spolek
začlenil do Českého klubu historických vozidel, to bylo v roce 2012. Hlavní prezident tohoto celorepublikového Českého klubu historických vozidel nedávno oznámil, že chce letos
končit především kvůli věku, je mu 85 let a mě
navrhli a následně pak zvolili jeho nástupcem.
Takže od dubna jsem se stal prezidentem Čes-

Tak schválně, který byl doposud ten nejstarší?
Opakovaně to je pan Bulíček z Hradce Králové, kterému je již 95 let, stále řídí a kategorii nejstaršího účastníka stále vyhrává.
Jaké další závody nebo akce jezdíte a máte
na svém kontě nějakou vlastní cenu?
Já a pár členů jezdíme pardubickou rallye,
ta nás čeká v půlce května, pak 1. května často jezdíme do Českého Brodu a také do Nového Bydžova. A jako spolek zahajujeme sezonu jízdou na počest čivického rodáka pana
Josefa Jozífa, to byl konstruktér z Jawy. Kromě
toho jezdíme pravidelně vystavovat na pardubické letiště na Aviatickou pouť, pak také

Kdy jste pořádali první ročník?
Ten první testovací ročník proběhl v roce
2008. Neměli jsme žádné zkušenosti s organizací, nevěděli jsme, co nás čeká, kolik se přihlásí účastníků. A hned napoprvé to byl hodně velký úspěch, co se týče účasti, přihlásilo
5/22
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Napsali nám
INFORMACE CHARITY PŘELOUČ

Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com
Děkujeme dobrovolníkům, kteří k nám docházejí a pomáhají nám s aktivitami pro všechny děti
v klubu.
V květnu nás čeká sloučení obou klubů. Klub
bude existovat pod názvem Jakub klub a jeho kapacita bude navýšená na 20 dětí v jeden okamžik. Cílovou skupinou budou děti a mládež od 6 do 18 let.
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí

VELIKONOČNÍ VÝLET
Milí čtenáři Roštu,
na Zelený čtvrtek 14. 4. 2022 jsme uspořádali pro
uživatele služeb výlet do Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka. Výletu se zúčastnily děti ze služeb
NZDM Jakub klub (včetně dětí z Ukrajiny, které
klub navštěvují), děti ze služby PODPORA PRO
PĚSTOUNY a matky s dětmi ze služby PODPORA RODINY.

PODĚKOVÁNÍ
ZA KRÁSNÉ OBRÁZKY PRO DUF

vém dortu, který nám upekla paní Helena Slezáková, které tímto velmi děkujeme. Též děkujeme hostům, panu místostarostovi Ivanu Moravcovi a paní
Blance Konvalinové, že přišli popřát našemu klubu.
V záchranné stanici jsme se rozdělili na dvě skupiny a absolvovali jsme prohlídku expozice zvířat
s výkladem a besedu s pracovníkem záchranné
stanice. Dětem z Ukrajiny oba výklady překládala
jedna pracovnice služby NZDM Jakub klub. Během
prohlídky jsme se dozvěděli, jaká zdravotní omezení mají zvířata, která jsou umístěna ve stanici
a důvod, proč nemohou žít volně v přírodě. Na
besedě jsme si prohlédli odchytové pomůcky na
zvířata z volné přírody a dozvěděli jsme se informace o historii stanice a jejím fungování. Po absolvování obou programů jsme se přesunuli na dětské hřiště, které je součástí stanice, kde jsme se
občerstvili z domu připravenými svačinami, a děti
se vyřádily.
Následně jsme se vydali pěšky cca 2 km naučnou stezkou „Pasíčka“ do Boru u Skutče, kde na
nás čekal autobus. Tato vzdálenost dělala největší
potíže maminkám, nikoliv dětem ☺.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Cukrárně
u Pražanů ve Skutči, kde jsme účastníkům zakoupili zmrzlinový pohár nebo ledovou tříšť. Do Přelouče jsme se vrátili všichni spokojeni a unaveni
po dni plném zážitků.
Mgr. Pavlína Křepská

KVĚTEN v JAKUB KLUBU
Duben byl velmi nabitý. Narozeninová oslava
klubu se vydařila. Pochutnali jsme si na narozenino-
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Před Velikonocemi jsme odevzdali pracovníkům DUF přes 500 krásných obrázků od žáků
ZŠ Smetanova, ZŠ Masarykovo náměstí a dětí z Jakub klubu. V domově měli z obrázků velkou radost. DĚKUJEME!

DĚKUJEME ZA DUDLÍKY
PRO UPRCHLÍKY Z UKRAJINY
Ve čtvrtek 21. 4. 2022 jsem v Hradci Králové
předala řediteli Arcidiecézní charity Košice Cyrilovi Korpesiovi krabici dudlíků a ﬁnanční dar pro
uprchlíky z Ukrajiny, o které pečují přímo v Košicích. Situace v jejich regionu je aktuálně stabilizovaná a přichází stále méně uprchlíků z válkou sužované Ukrajiny. Připravují ale další sklady s humanitární pomocí pro případný další nápor, kdyby
se náhle situace zhoršila. Snad k tomu nedojde.

V klubu jsme hodně tvořili, což bylo ovlivněno velikonočními svátky. Barvili jsme vajíčka
v cibulových slupkách
a zdobili jsme i polystyrenová vajíčka. Některá si děti odnesly domů,
aby potěšily své blízké.
Malovali jsme obrázky
s jarní tématikou pro
seniory v Domově u fontány. Věříme, že jim udělaly radost.
Počasí v dubnu bylo jako na houpačce – sluníčko, sníh, déšť. Toto počasí ovlivňuje naše působení na zahradě klubu, kde máme trampolínu.
Tu děti přímo milují a je to nejvyužívanější věc
v Jakub klubu. ☺ Velký úspěch má i u dětí z Ukrajiny. Ty dochází do klubu, aby se začlenily mezi české děti a také aby se naučily český jazyk, který je
důležitý k absolvování školní docházky. Musíme
říci, že děti jsou velmi snaživé a za vše vděčné. Dělají vše pro to, aby porozuměly českému jazyku.
S dětmi jsme hovořily o velikonočních tradicích.
Naše tradice jsou pro ukrajinské děti neobvyklé.
Naopak nám sdělovaly, jak Velikonoce probíhají
u nich. Na Den Země 22. 4. 2021 jsme s dětmi uklidili naši zahradu, shrabali starou trávu a pověsili
jsme u fary domeček pro hmyz.
V dopoledním čase nám v klubu běží celý týden adaptační skupina pro ukrajinské děti, které
přichází z částí, kde se válčí. Kromě češtiny spolu
tvoříme, kreslíme, vaříme… ☺

Stará dáma
a bujaré mládí

Pozvánka na květnovou pouť
turistického oddílu přeloučského Orla

Budova přeloučské sokolovny s datem narození 1929 je dáma v letech. Vždy však měla pochopení pro mládež, a tak i letos vyhověla přání
maturantů uspořádat zde ples. Každý ví, že to není taneční sál a příprava znamená velké úsilí jak
ze strany studentů, tak i ze strany Sokola. Snad
nejdůležitější jsou „šaty“, do kterých je dáma oblečena. A tak se večer 12. 3. všichni stali návštěvníky vesmírného prostoru, aby s Malým princem
hledali a poznávali nové světy. Výbor TJ Sokol
přeje všem maturantům hodně štěstí při jejich
zkoušce dospělosti a je rád, že sokolovna nápor
mládí ustála. Moc děkuje všem členům a jejich
přátelům, kteří se podíleli na přípravě a samotném průběhu plesu. Díky tomu, že se zřekli nároku na odměnu, bude výtěžek 70 000 Kč použit na
opravu střechy.
Jitka Lelková

Dubnové etapy se zúčastnili čtyři poutníci. Ke startu jsme se z organizačních důvodů přiblížili nakonec autem a po sedmé hodině ranní pokračovali vlakem z Ruprechtic do stanice Horní Adršpach.
Po hřebenové cestě jsme došli k začátku východočeské části Svatojakubské cesty na polsko-české
hranici a poté pokračovali směr Zdoňov, Vernéřovice, Meziměstí a před 17.00 došli zpět k autu. Celkem jsme za pěkného počasí krásnou krajinou ušli asi 27 km. Na přiložené fotograﬁi vidíme poutníky
se sochou sv. Jakuba v Ruprechticích.
V sobotu 21. května budeme pokračovat dalším úsekem
z Ruprechtic do Bezděkova nad Metují. Sraz účastníků je
v 9:00 v Ruprechticích u kostela sv. Jakuba Většího, délka trasy je 25 km. Vlak z Přelouče jede v 5.45. Zpáteční cesta je možná opět vlakem z železniční stanice Police nad Metují.
Členové oddílu obdrží za registrační poplatek 200 Kč tzv.
credenciál, do kterého si budou moci zapisovat ušlé trasy,
případně do něj obdrží razítko toho kterého kostela, který
po cestě navštívíme. Více informací lze získat na e-mailu
kumstyr@atlas.cz nebo na facebookových stránkách (Centrum svatojakubských poutníků Přelouč).
Matěj Pešta, Orel Přelouč

4. ročník Kocourkovského vandrování
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Nejvíce příznivců turistiky (60) vyrazilo na 13kilometrovou trasu. Pro
21 kilometrů se rozhodlo 29 turistů a pro ‚‚pětadvacítku“ 10. Čtyři odvážlivci si vybrali nejdelší trasu 36 kilometrů. Nejpočetnější účast byla z Přelouče
a okolních obcí, a z Pardubic. Dorazili také pochodníci ze vzdálenějších míst,
například z Prahy, Kolína, Kutné Hory, Malešova, Letohradu a nejvzdálenější přijel z Velkých Opatovic (město na pomezí Pardubického a Jihomoravského kraje).
Pořadatelé děkují hypermarketu Tesco Přelouč za sponzorský dar ve formě sušenek a restauraci hotelu VM Přelouč za spolupráci a poskytnutí prostor pro cíl pochodu. Kocourkovské vandrování se vydařilo a už se těšíme
na 5. ročník – 15. dubna 2023!
Luboš Ďatko, hlavní pořadatel

V sobotu 9. dubna uspořádalo místní skautské středisko již 4. ročník
turistického pochodu Kocourkovské vandrování. Letos byly na výběr trasy
o délce 13, 21, 25 a 36 kilometrů. Takže si na své přišel opravdu každý – od
rodin s dětmi a seniorů, až po výkonnostní turisty.
Start všech tras byl v Řečanech nad Labem, cíl v restauraci hotelu VM
u nádraží v Přelouči. Po zaregistrování dostal každý účastník popis zvolené
trasy a sušenku na posilnění. Nejkratší trasa vedla rovinatým terénem Polabí kolem hřebčína v Kladrubech nad Labem a přes Semín do Přelouče.
Na kontrolním stanovišti v Semíně měli účastníci možnost opéct si na ohýnku špekáček a občerstvit se. Delší trasy vedly naopak jižním směrem do
oblasti Železných hor, kde mohli pochodníci obdivovat jak přírodní krásy
(balvany Obří postele, brložská rokle), tak historické památky (tvrze Semtěš a Svojšice, zámky Zdechovice a Choltice). Ačkoliv celou noc před pochodem vydatně pršelo, ráno se počasí nakonec umoudřilo a dokonce nám

Deset světlušek se o víkendu 1.–3. 4. vypravilo do Dobrušky, kde si zahrály hru po městě, při které ho skoro celé prošly a něco se o něm dozvěděly. Zjistily, jak se slaví Velikonoce jinde ve světě a zároveň si jeden ze zvyků „Lov vajíček“ vyzkoušely. Během víkendu zkusily různé aktivity, které by
je mohly čekat při závodu vlčat a světlušek, kterého se nejspíše zúčastní.
Holky také pomáhaly v kuchyni s přípravou palačinek a slaných minišneků,
které si samy vymyslely. Myslím, že se jim to moc povedlo a všichni jsme si
pochutnaly.

i občas vysvitlo sluníčko. Turisté zažili na čtyřech trasách několikeré počasí –
od příjemného slunečného až po dešťové, sněhové a kroupové přeháňky.
Po projití kontrolami na trasách dostal každý v cíli pamětní list a mohl si
otisknout razítko pochodu.

V neděli při své celoroční hře navštívily Madagaskar, na kterém si společně zatancovaly. Pak už jsme jen uklidily klubovnu, řekly si, jak se nám víkend líbil a vydaly se na autobus domů.
Barbora Hebká

Víkendová výprava Světlušek

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM!
Zdenka Kumstýřová, ředitelka

SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ
Opět zahajujeme pravidelná setkání pro dobrovolníky a zájemce o dobrovolnictví jednou za
měsíc. V květnu to bude ve čtvrtek 19. 5. 2022 od
17.00 v Galerii a vinotéce U Kotýnků. Povídat si
budeme o Spojených arabských emirátech s naší
dobrovolnicí z Jakub klubu Veronikou Závodskou.
Zveme stávající i bývalé dobrovolníky a také
nové zájemce o dobrovolnictví. Bude zde i příležitost popovídat si s dalšími dobrovolníky, co
vlastně dělají v rámci jejich dobrovolnické činnosti. Srdečně zveme, vstup je volný.
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MĚSTSKÁ POLICIE
informuje

Květen
ve znamení kladení mláďat
V květnu klade spárkatá zvěř svá mláďata, hnízdí bažanti, zajíci mají svůj druhý vrh.
Je potřeba pro ně zajistit klid. Prosíme všechny
návštěvníky přírody, aby se podle toho chovali. Především majitele pejsků žádáme, aby si své svěřence hlídali a nespouštěli je z očí.
A jak je to s volným pobíháním psů v přírodě?

Výpis z některých událostí
MP Přelouč
Zdemoloval odpadkový koš a zastavoval vozidla
Třicetiletý muž pod vlivem omamných látek pobíhal po silnici mezi projíždějícími auty a zdemoloval odpadkový koš. Na místo incidentu se postupně
dostavily hlídky Městské policie Přelouč i Policie ČR.
Agresivní muž byl strážníky zklidněn, ani nebylo potřeba použít donucovacích prostředků.
Jak uvedl hlídce, pohádal se se svou přítelkyní,
což ho rozčílilo a přestal se kontrolovat.
Jeho jednání a vzniklá škoda budou projednány
u správního orgánu.

zdroj: https://www.cmmj.cz/

Zatoulaný senior
Třiadevadesátiletý senior bloudil ulicemi. Toho si
naštěstí všimli občané a zavolali na místo hlídku MP.
Strážníkům se po delší době podařilo zjistit, o koho se jedná a kde bydlí. Tím pádem mohli muže odvézt domů, kde už se o něj postarala jeho dcera.

Volné pobíhání na území města řeší obecně závažná vyhláška města č. 2/2019. Zde se dozvíte, kde
můžete svého psa pustit na volno a kde jej musíte
mít na vodítku.
Co se týče honitby, zde to řeší zákon o myslivosti
č. 449/2001 Sb. Pamatujte, že v honitbě nesmíte mít
psa na volno a mimo svůj vliv. Pokud by, nedej bože, váš pes pronásledoval zvěř, bylo to v honitbě
a ve vzdálenosti větší jak 200 metrů od posledního obydlí, může ho myslivecká stráž usmrtit. Což
samozřejmě nikomu z vás nepřeji.
Buďme k přírodě ohleduplní.

Senior upadl na chodníku, naštěstí se nezranil
Službu konající dozorčí MP Přelouč přijal telefonické oznámení o muži, který leží u světelné křižovatky v ulici Pardubická. Strážníci vyjeli na místo

a zde zjistili, že muž již stojí na nohou, nemá žádné zranění, pouze se třese. Vstát mu pomohli kolemjdoucí občané. Hlídka dále zjistila, že se jedná
o klienta nedalekého Domova U fontány. Seniora
proto odvezla do domova, kde se ho ujal jeho ošetřující personál.
Všímavá občanka zachránila seniora
Rozvážková služba restaurace U Kaštanu si všimla nevyzvednutého obědu z předchozího dne. Pojala podezření, že senior, který zde bydlí, může být
ohrožen na zdraví. Vždy si totiž dovezený oběd vyzvedl včas. Proto na místo zavolala strážníky. Hlídka
po vyslechnutí sousedů zjistila, že muž je samotář,
a nikdo ho nenavštěvuje. Jeden ze sousedů upozornil na zatažené žaluzie v okně. Které majitel jinak
vytahuje.
Z důvodu obavy o zdraví muže, byla na místo přivolána hlídka Policie ČR a ta za asistence Hasičského záchranného sboru otevřela vchodové dveře do
domu. Zde byl nalezen majitel, ležel na zemi, ale byl
při vědomí. Přivolaná posádka ZZS muže ošetřila
a odvezla k dalšímu vyšetření do KN Pardubice.
Za Městskou policii Přelouč
Leoš Slavík, DiS., velitel

Pravidla silničního provozu 46
V období, kdy byl připravován a než vyšel článek 44, došlo ke změně zákona o silničním provozu.
Změny se týkají mimo jiné cyklistů, tedy i koloběžkářů, a proto je třeba doplnit novinky k předešlým
článkům, zejména k tomu pod číslem 44. Nuže, je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh
pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty
a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích. Doplnění tohoto
souvětí o podmínku týkající se BESIP, vysvětluje zákonodárce tak, že vyjmenované prostory pro cyklisty
jezdec použít nemusí v případě, že by tak ohrozil bezpečnost svoji nebo ostatních účastníků silničního
provozu. Situace může nastat třeba v okamžiku, když se na cyklostezce nachází nějaká překážka či zdroj
ohrožení, např. silné znečistění jež by mohlo způsobit pád cyklisty, či skleněné střepy zapříčiňující obvykle poškození pneumatiky a následné komplikace. K problémům také dochází tehdy, přiléhá-li vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, pruhu určenému k podélnému parkování. V určitou denní dobu může být zvýšený provoz v onom parkovacím pruhu výměnou vozidel i vystupováním osob. Pak ohrožení
BESIP narůstá a cyklista/koloběžkář riziko omezí, použije-li jiný, než jemu vyhrazený pruh.
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
Ach ty Velikonoce, škoda že jen jednou v roce
Velikonoce nikdy nebereme na lehkou váhu
a vždy se na ně řádně připravíme. Uvědomujeme
si totiž, že tyto jarní svátky patří k těm významnějším v roce a obyvatelé našeho Domova s nimi mají spojeno mnoho krásných vzpomínek. A tak není divu, že jsme je oslavili, jak se sluší a patří. Barvila
se vajíčka, pánové pletli pomlázky, a došlo i na do-

mácí mazance od našich kolegů z kuchyně. Ti mají zručné a hbité ruce, a hlavně se jen tak něčeho
nezaleknou. Ono totiž udělat a upéct přes 100 mazanců, to už je kumšt! Nesmíme ani opominout
krásnou velikonoční výzdobu v celém Domově,
která zaujala nejednoho návštěvníka, zaměstnance i klienta. Velikonoce jsme si prostě vyšperkovali

V Domově u fontány pořádají semináře pro pečující
V Domově u fontány se uskutečnily již dva ze tří plánovaných seminářů,
na kterých zaznělo mnoho užitečných informací z oblasti péče o seniory
a o osoby s onemocněním demence. Poslední možnost zúčastnit se bude
26. května od 17 do 19 hodin v Domově u fontány.

Vedení Domova u fontány se rozhodlo sdílet s veřejností své bohaté zkušenosti, které pracovníci získali během péče o své klienty. Těmi jsou senioři, jejichž
zdravotní stav je natolik závažný, že jim znemožňuje, aby se o sebe postarali
sami, a dále jsou to lidé s onemocněním demence. Péče o seniory ale zdaleka
neprobíhá pouze v domovech pro seniory, velkou část zajišťují i neformální pečující, kteří se o své blízké starají doma. „Právě tyto obětavé lidi jsme se
rozhodli podpořit, a to tím, že zorganizujeme bezplatné semináře, na kterých budeme sdílet zkušenosti, rady a tipy, které jim mohou významně usnadnit péči
o jejich blízkého,“ vysvětlil manažer kvality Domova u fontány Rastislav Ostríž.
Seminářem provází Danuše Fomiczewová. Také ona čerpá ze svých dlouholetých osobních i profesních zkušeností. „Pečujícím vysvětlím, jak rozpoznat první projevy demence a jak na ně vhodně reagovat, dále se věnujeme
např. úpravě domácího prostředí, aby se péče zvládala snáz. Těch užitečných
a praktických informací je opravdu mnoho a velkou výhodou je, že máme
prostor věnovat se i individuálním dotazům,“ podělila se s námi lektorka.
Nezávazná a bezplatná registrace je možná na telefonním čísle 727 984 229
nebo na webových stránkách www.domovufontany.cz.

Římskokatolická farnost Přelouč
Noc kostelů v Přelouči

Milí obyvatelé Přelouče, srdečně Vás zveme
na Noc kostelů u nás v Přelouči! Myšlenka otevřít
kostely v noci vznikla před 17 lety ve Vídni. Také
letos je možné navštívit v Přelouči kostel sv. Jakuba na Masarykově náměstí a kostel Navštívení
Panny Marie na Svatém Poli. Na program Noci
kostelů, která se koná v pátek 10. června, jste
srdečně zváni. Na webových stránkách Římskokatolické farnosti Přelouč naleznete podrobný
program (pro rodiny s dětmi, slavnostní rozezvu5/22
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a vychutnali do posledního sousta, a jsme moc
rádi, že klientům díky nim přibyly do mozaiky života další krásné okamžiky, na které budou rádi
vzpomínat.
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čení zvonů, prohlídky kostela, koncert chrámového sboru Ad Libitum…).
Lucie Hadáčková
Letošní motto Noci kostelů 2022 zní:
Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.
Letošní motto Noci kostelů je vybráno z biblické knihy Žalmů. Žalmy jsou náboženské písně
starozákonního Izraele, které vyzpívávají chvály,
prosby a díkůvzdání tak, jak vytryskly ze srdce
autorů na základě jejich osobních zkušeností. Po
staletí se stávaly, a stávají se i dnes, inspirací pro
modlitbu v různých životních situacích. Autor
Žalmu 42 popisuje svoje soužení, které na něj doléhá: výčitky a zesměšnění jeho přátel, touha po
Bohu, smutek a samota. V těchto chvílích se ptá:
Bože, proč na mě zapomínáš? Proč je smutná
má duše? …Někdy máme i my podobné otázky:
PROČ?, kterými se obracíme na Boha.

Pisatel prožívá smutnou přítomnost v odloučenosti od Boha. Jeho duše „žízní” po Bohu. Jeho
výkřiky se v žalmu postupně mění v modlitbu.
Posilou je mu minulá radostná zkušenost s Bohem, mimo jiné s návštěvou bohoslužby v chrámu. Je to zkušenost i nás křesťanů, je to zážitek
Boha, který je nám blízký, i když ho třeba necítíme. Bůh se s námi může setkat v kráse chrámu,
v kráse bohoslužby, ale i v našich bolestných zkušenostech, slabostech a ranách. Úzkostný výkřik
je pohybem k někomu druhému. Někdy je to
začátek cesty od egoistického „Já“, cesty do vztahu k „ty“– k bližnímu, cesty do vztahu k „Ty“ –
k Bohu.
Ať jste v radosti či smutku, ať zakoušíte krásu
či ošklivost, přeji vám, ať nejen o letošní Noci
kostelů nacházíte odpovědi na vaše otázky:
PROČ? Ať nacházíte Boha, který je nám blízký.
Jak řekl Origenes: „Hledání Boha ze strany člověka je zápas, který nikdy nekončí, protože je vždycky možný pokrok.“
Převzato z www.nockostelu.cz
5/22
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Trh práce
na Přeloučsku

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
Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2022 celkem 252 873 uchazečů
o zaměstnání (UoZ). Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,4 %.
Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za únor) nejnižší v celé EU a to 2,6 % (průměr EU 6,4 %). Nezaměstnanost se stále drží na relativně nízkých číslech. V meziročním srovnání byla situace na pracovním trhu v březnu příznivější. Došlo
k poklesu počtu nezaměstnaných a naopak meziročně vzrostl počet
volných pracovních míst. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem
o nové zaměstnance, převážně v dělnických a vysoce odborných profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvaliﬁkovaných řemeslnících.

Informace o nezaměstnanosti –
Pardubický kraj – březen 2022
K 31. 3. 2022 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka
v Pardubicích, celkem 8 687 UoZ. Podíl nezaměstnaných osob klesl
na 2,4 %. Měsíční pokles byl zaznamenán ve všech 4 okresech. Meziměsíční nárůst nezaměstnaných nebyl zaznamenán v žádném okrese.
Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou
zveřejněny na internetové adrese: https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni.

Informace o nezaměstnanosti –
okres Pardubice – březen 2022
K 31. 3. 2022 bylo evidováno 2 852 osob. Podíl nezaměstnaných
osob na obyvatelstvu setrval na hodnotě 2,3 %. Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 3. 2022 evidováno celkem 8 473 volných
pracovních míst. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo pouze 568, tj. 6,7 % míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších
7 910 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. Na jedno volné místo připadalo v průměru 0,3 uchazeče.
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Inzerce

Uchazeči o zaměstnání
(UoZ) celkem

Podíl nezam.
na obyvatelstvu v %

218

3,2

Chvaletice

85

4,0

Břehy

38

5,7

Choltice

18

2,2

název
Přelouč

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc březen 2022 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Turkovice 8,7 % (16), Morašice 7,5 % (3), Sovolusky 6,0 % (6), Břehy 5,7 % (38), Újezd u Přelouče 5,2 % (7), Zdechovice 5,2 %
(24), Žáravice 4,7 % (3), Vápno 4,5 % (4), Semín 4,3 % (17), Sopřeč 4,1 % (8), Strašov 4,1 % (10), Tetov 4,1 % (4).
Domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou,
mohou žádat o solidární příspěvek online – aplikace davkyuk.mpsv.cz
Předpokladem k přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana. Možností je třeba bankovní identita (Bank ID)
či mobilní klíč eGovernmentu, který lze získat online i na jakémkoliv
CzechPointu.
Sledujte průběžně informace na: www.uradprace.cz. Zde najdete
informace ohledně aktuálních úředních hodin, formuláře, kontakty
na pracovníky a další informace.
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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
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Historie
Z historie přeloučských plováren na Labi
a koupaliště na Slavíkových ostrovech

Několikrát za rok je autor těchto řádků dotazován na informace o historii
přeloučského koupaliště na Slavíkových ostrovech. V září 2020 jsme připravili
v rámci muzejní činnosti KICMP komentovanou procházku kolem Labe, která se věnovala také místním plovárnám a koupališti, dnešní článek z podkladů k této vycházce bude čerpat. Na toto téma již v minulosti některé články
v Přeloučském Roštu vyšly, opakování ale snad neuškodí.
Nechme promluvit nejprve městskou kroniku. První informaci o plovárnách kolem Labe u Přelouče nacházíme v zápisu za rok 1911. Tehdy byla v prosinci v rámci městského zastupitelstva ustanovena komise, „které bylo uloženo
vyhledati vhodné místo pro postavení koupadel na Labi [….]“. Komise záležitost konzultovala s ředitelstvím pro stavbu vodních cest. Ze zápisu z roku 1913
se dozvídáme, že zmíněná komise zřídila „koupadla „na dole“ u Slavíků [….]“
a „v mokřinách“ pro vojsko“. Hned v roce 1914 se však píše, že tato místa nebyla zvolena vhodně a bylo v plánu přemístit plovárnu na louku, kterou měl
ale v nájmu bývalý starosta Alois Nerad. Ten se však lokality nechtěl vzdát
a tak se věc pro rok 1914 vyřešila zřízením schůdků do vody v blíže nespeciﬁkovaném místě, u kterého měla být umístěna tabulka s informací, že pouze
zde je možné se koupat. O pronájem či prodej chtělo město požádat expozituru vodních cest. Plány byly realizovány v roce 1915. Poslední kronikářský
zápis k tématu je z roku 1927, kdy byla na jaře upravena labská plovárna. Tehdy bylo v plánu k účelu plovárny najmout od správy Labe celý levý břeh od
náplavky až po labský most (tj. na přeloučské straně).
Historii plováren od 20. let 20. století již zaznamenal ve svých vzpomínkách
významný přeloučský historik František Hollmann (1921–2017). Publikoval
k tématu cenné články v Přeloučském Roštu v letech 1997 a 2010. Když k nim
doplníme další zdroje, můžeme říci následující. Koupání v Labi bylo běžné
přinejmenším od první republiky zhruba do poloviny 20. století (od 50. let
bylo Labe již více znečisťováno a koupání přestalo být bezpečné). První oﬁciální městská plovárna byla za Hollmannova dětství a mládí zhruba na půl
cesty mezi tzv. náplavkou a vodní elektrárnou. Byl to dřevěný objekt s kabinkami, u kterého byl po schůdkách přístup do řeky. Ten byl ale prý špatný
a navíc zde bylo kluzké dno. Proto byl dřevěný objekt přemísten. Bezpečně
lze říci, že ještě v roce 1928 zde ale plovárna byla, neboť jej popisuje ještě turistický průvodce Napříč Přeloučskem od J. V. Flose. Je zachycena na zajímavé
pohlednici z našich sbírek, kterou zde uvádíme.

konce odklidil svoji manželku s malou dcerou Pavlínou. Když za nimi přijel
do Přelouče na návštěvu, zasportoval si také na této plovárně.
Třetí labská plovárna se dle dostupných údajů nacházela nedaleko malé
chatové osady směrem ke Lhotě, ve které se dříve nacházela také tzv. Emlerova chata (zhruba na GPS souřadnici 50.0480642N, 15.5449467E). V místech
někdejší plovárny jsou dnes přístupové schody k Labi na soukromém pozemku. Byla známá jako Černíkova (podle nájemce a správce pana Černíka) a někdy po roce 1928 sem byla přesunuta právě výše zmíněná dřevěná budova
z první přeloučské plovárny. Byl zde pozvolný přístup do vody a písčité dno.
Budova obsahovala šatnu a občerstvení, nechybělo pískoviště pro děti a hřiště pro sportování dospělých. Tato plovárna ukončila činnost po druhé světové válce.
Nyní se dostáváme konečně ke koupališti na Slavíkových ostrovech. O jeho historii vznikl v roce 1993 pěkný článek, který byl publikovaný v Přeloučském Roštu. V roce 1955 se začala plánovat výstavba sportovního bazénu,
samotné přípravné práce projektu začaly v roce 1957. Tehdy se počítalo s bazénem o rozměrech 28x100 metrů s maximální hloubkou 2,2 metrů, skokanskou věží (5,3 m) a prknem (1 m), skluzavkou, dále s brouzdalištěm pro děti,
sprchami, šatnami, klubovnami, sociálním zařízením apod. Areál měl být
dimenzován pro 700 lidí s tím, že by se jich mohlo za den vystřídat až 2 tisíce!
Brigádnicky prováděná stavba začala v květnu 1958 pod vedením stavitele
Krause. Již na podzim toho roku byla polovina koupaliště vybetonována.
Koupaliště mělo být otevřeno v roce 1961, ale stavbu provázely problémy
(spodní voda z Labe, brigádníci na stavbu nedocházeli kvůli špatnému technickému zajištění). Areál byl tedy otevřen na zkoušku až 1. srpna 1963 a naplno v roce 1964. Staral se o něj TJ Slovan Přelouč, resp. městský národní výbor. Teprve v roce 1967 bylo nainstalováno chlorovací zařízení. Přikládáme
k článku fotograﬁi koupaliště z roku 1975 ze sbírek přeloučského muzea.

Použitá literatura a prameny:
HOLLMANN, František. Přeloučské plovárny. Přeloučský Rošt, 1997, č. 1, s. 12
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HOLLMANN, František. Proč jsem byl pro Františka Filipovského ještě ve svých 61
letech v r. 1982 stále „cucákem“. Přeloučský Rošt, 2010, č. 10, s. 5
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KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A NÁŠ KRAJ – 8. díl
Minulý díl našeho hledání souvislostí života
a díla Karla Havlíčka Borovského s naším krajem
nás přivedl pomalu k hledání spojitostí s Havlíčkovým „životem posmrtným“. Zvláště od počátku
60. let 19. století se v české společnosti začal rozvíjet Havlíčkův kult, jeho odrazem byl pak také
celonárodní zájem o jeho dceru Zdeňku. Velká pozornost byla věnována loterii, která měla pořídit této „dceři národa“ náležité věno. Prozkoumali jsme
seznam dárců předmětů do této loterie a s překvapením jsme zjistili, že mezi nimi neﬁguruje nikdo z Přelouče či Přeloučska. Snad jen zdánlivě pasivní Přeloučsko bylo obklopeno aktivními městy
Kolínem, Kutnou Horou, Čáslaví, Hradcem Králové, Pardubicemi, Chrudimí. Připomínána byla
i bohdanečská sbírka.

tál).) Do průčelí tohoto domu byl osazen kruhový cínový medailon s poprsím Karla Havlíčka. Ten
tu můžeme spatřit dodnes. Přeloučští se tu mohli
setkat s mnohými významnými osobnostmi své
doby – Eduardem Grégrem, Františkem Ladislavem Riegrem, Vojtěchem Náprstkem aj. Hlavní
slovo před Havlíčkovým domem pak patřilo Karlu Sladkovskému, jehož přihlášení se k Havlíčkovu
odkazu je poněkud pikantní. Roku 1848 patřil mezi Havlíčkem kritizované radikály. Ale časy se mění
a my se měníme s nimi…

Na slavnost
do Havlíčkovy Borové
To, že v Přelouči zájem o Havlíčkův odkaz nezmizel, nám dokládá událost, jež se odehrála o pouhé tři měsíce později než slavnostní tah zmiňované loterie. 19. 8. 1862 proběhla v Borové i přes
deštivé počasí první havlíčkovská slavnost s masovou účastí tisíců poutníků z různých částí českých zemí. Toho dne přijelo do Borové i mnoho
přeloučských občanů v čele s Antonínem Sekerkou. K vidění a slyšení bylo mnohé, to hlavní se pak

Odhalení sochy Karla Havlíčka v Kutné Hoře
se také neobešlo bez účasti Přeloučských

Druhá plovárna se nacházela v dnešní Hlávkově ulici zhruba v místech
domu čp. 1658. Byla známá jako vojenská nebo také Švorcova podle správce
Josefa Švorce (působil zde od roku 1934). Byla zde také půjčovna veslic s loděnicí pro vodní sporty, dva skokanské můstky, hřiště pro odbíjenou a pískoviště. Pan Švorc vyučoval zájemce plavání i skokanský sport. Před druhou
světovou válkou se na zdejším plovoucím pontonu konaly tzv. benátské noci
s dechovou hudbou a tanečním parketem. V roce 1938 bylo do této plovárny přestěhováno vybavení z bývalé vojenské plovárny, která se nacházela
v blízkosti tzv. Zbrojovky. Ve vodě byl tehdy i dřevěný bazén pro neplavce,
dřevěné brouzdaliště a vylepšena byla skokanská věž. K tomu všemu vyhrával
pan Švorc na gramofon. Zajímavostí je, že Švorc byl příbuzný s Františkem
Filipovským, který k němu za druhé světové války z nebezpečné Prahy do5/22
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Ve skutečnosti vznikl bazén o rozměrech „pouze“ 28x50 metrů s částí pro
plavce a neplavce, se šesti závodními drahami a skokanskými můstky. Vše
ostatní bylo realizováno dle plánu. Voda se brala ze studny a posléze se vypouštěla do Labe. O provoz areálu se staral pokladník, plavčík, obsluha občerstvení a správce. Nicméně již v roce 1970 se hospodařilo se schodkem.
Problémy přetrvávaly a např. v roce 1974 chlorovací zařízení dosloužilo. Od
poloviny 70. let 20. století upozorňovala okresní hygienická stanice na nevyhovující vodu v bazénu a v roce 1986 už bazén nesplňoval požadavky. Proto v roce 1987 ani nezahájil sezónu a vlastně byl uzavřen. Vliv také měla konkurence tehdy nových mělických písníků. Po roce 1989 byla snaha s tím něco
udělat a tak roku 1991 projevili zájem hned dva soukromí provozovatelé.
Vybrán byl podnikatel ze Semil, ale přestože ještě koncem roku 1991 sliboval
na příští léto otevření, do prosince roku 1992 neprojevil žádnou aktivitu. Proto bylo na jaře 1993 rozhodnuto odstranit poslední stavby v areálu, jelikož
byly stejně ničeny vandaly. Pozůstatky bazénu jsou v areálu dodnes patrné,
jsou ale již zarostlé bujnou vegetací. V současnosti je majitelem pozemku Ředitelství vodních cest ČR. Je také nutno uvést, že přeloučské koupaliště ze
vzpomínek místních nevymizelo a mnozí občané by i dnes uvítali jeho obnovu.
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Poutníci z Přelouče se roku 1862 účastnili
odhalení medailonu v průčelí „rodného domu“
Karla Havlíčka v Borové
odehrálo před Havlíčkovým „rodným domem“.
(Slova rodný dům jsme dali do uvozovek z toho důvodu, že již před delším časem tento dům čp. 163
vyhořel a byl znovu postaven. Sám Havlíček o nové podobě domu psal: „…zcela jinak od nynějšího majitele postrojen jest.“ Přesto se jedná o stejné místo a i v novém domě jsou zakomponovány
některé prvky domu starého (např. kamenný por-

Detail kutnohorské sochy
Karla Havlíčka Borovského
Havlíčkův odkaz v našem kraji přežíval jistě
v srdcích a činech těch, kteří se dříve s Havlíčkem
osobně znali. V našem vyprávění v tomto směru

sehráli důležitou roli především dva muži, a to Antonín Sekerka a Václav Pour. Na rozdíl od jejich
přítele Havlíčka jim byla dána delší životní pouť
a možnost aktivně se podílet na rozkvětu českých
zemí v době ústavního života. Zkusme nyní stručně
doříci jejich životní příběh.
Václav Pour se podílel na kulturním a hospodářském rozvoji Přeloučska, byl např. u založení Čtenářského spolku pro přeloučský okres, Hospodářského odboru pro okres přeloučský a v čele zřizovacího
výboru pro postavení cukrovaru v Přelouči. Roku
1865 se stal prvním okresním starostou v Přelouči.
Vrcholem jeho politického působení bylo však jeho
opakované zvolení do zemského sněmu. Jako poslanec zemského sněmu se roku 1868 zařadil mezi
tzv. deklaranty, protestující proti zavedení dualismu. Zemřel 20. 10. 1880 ve věku 63 let a pohřben
byl na přeloučském hřbitově.
Pour se během svého působení na Přeloučsku
často setkával s aktivním Antonínem Sekerkou.
Ten se angažoval ve čtenářském spolku, pěveckém
spolku Vojmír, Záloženském spolku, při vybudování cukrovaru, později byl i členem Občanské besedy. Opakovaně byl volen obecním zastupitelem.
Dlouhá desetiletí působil ve funkci sládka – nejprve
měšťanského, později i vlastního pivovaru, který si
vybudoval pod Svatým polem. Na tomto Svatém
poli byl také roku 1888 pohřben. I on zemřel ve
věku 63 let.
Karel Havlíček by jistě měl ze svých přátel radost.

Smutné osudy
Zdeňky Havlíčkové
Dokončeme nyní stručně povídání o nedlouhé životní pouti Zdeňky Havlíčkové, a to i z důvodu, že do ní budou zasahovat dva příslušníci
rodu Sýkorových – Zdeňčina teta Adéla Jarošová
a její strýc Alois Sýkora. V časech, kdy národní loterie opatřila Zdeňku bohatým věnem, paradoxně vrcholila finanční krize rodiny Jarošovy, v níž
Zdeňka vyrůstala. Počátkem roku 1863 se dokonce kvůli dluhům svého muže dostala Adéla Jarošová poprvé do vězení pro dlužníky. Čelní mužové vlastenecké společnosti (v čele s Františkem
Augustem Braunerem) začali usilovat o změnu
poručnictví.
O poručnictví se tehdy hlásil i Alois Sýkora,
starší bratr zemřelé Zdeňčiny matky Julie. Jeho pokus ale nevyšel, F. A. Brauner poukázal mj. i na jeho
ﬁnanční problémy. (Alois Sýkora bydlel v Novém
Bydžově, kde byl berním adjunktem, a žil v poměrně chudých poměrech. Stejně jako jeho sestra Julie
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měl i on dceru, která zemřela mladá na souchotiny. Byl prý tlustý, hřmotný a kvůli jeho oblíbené
průpovídce se mu říkalo „pan Mordión“. Zemřel
roku 1883 ve věku 62 let.) Brauner prosadil nakonec své vlastní poručnictví. Zdeňky se nikdo
neptal, ta chtěla jednoznačně zůstat u Jarošů. Po
několika měsících dohadování, emotivních scén
a jistého nátlaku byla 1. 10. 1863 plačící Zdeňka
od Jarošů v podstatě odvlečena.
Zdeňka se tak ve věku patnácti let ocitla mimo
vliv příslušníků rodu Sýkorových, spjatých počátkem svého života s naším krajem. O její další výchovu se postaralo postupně několik předních
vlasteneckých rodin. Zdeňce se na jedné straně
dostalo kvalitního vzdělání, luxusu, bohatého společenského a kulturního života, jako dcera národa byla ve své době populární osobností, na druhé straně byl ale její život neustále kontrolován

Sport
a konfrontován s očekáváními vlastenecké společnosti. Skandálem se tak stal její vztah s baronem a rakouským důstojníkem polského původu
Quidem Battagliou, který nevyhovoval představám českých vlastenců o správném původu partnera dcery národa. Zdeňka zemřela 20. 9. 1872 na
tuberkulózu, tedy stejnou chorobu jako její rodiče, a to ve věku pouhých 23 let. (Těm, kteří by se
chtěli o Zdeňce dozvědět více, doporučuji knihu
Mileny Lenderové Dcera Národa? Tři životy Zdeňky Havlíčkové. Nedávno jsem tento titul zahlédl
v Levných knihách tuším za 69 Kč.)
Pro úplnost dodejme, že Zdeňčina teta Adéla
Jarošová, které svého času říkala Zdeňka maminko,
prožila řadu let ve velké bídě. Karel Novotný charakterizuje její život slovy: „…žila v strašných poměrech, majíc všechno zabaveno…“ Zemřela 24. 2.
1877 ve věku 36 let taktéž na tuberkulózu.

Na slavnost do Kutné Hory
26. srpna 1883 se zúčastnilo veliké množství
přeloučských občanů a všechny místní spolky odhalení Havlíčkova pomníku v Kutné Hoře. Kutnohorští se rozhodli nedaleko Vlašského dvora oslavit
tuto osobnost, jež v jejich městě našla po jistý čas
zázemí. V soutěži, jíž se účastnili např. i Myslbek
nebo Schnirch, zvítězil návrh místního sochaře Josefa Strachovského. Vznikl tak určitý prototyp znázornění hrdého Havlíčka se vztyčenou rukou. Ten
byl posléze zopakován na několika dalších místech – v Borové, na Žižkově či ve Vysokém nad Jizerou. Roku 1911 byla dokonce bronzová kopie
Strachovského sochy odhalena za přičinění českých krajanů v Chicagu. Nicméně – ta kutnohorská
byla první a mnozí příchozí z Přelouče byli u toho.
Text a foto Martin Štěpánek

Drobné kamenné památky Přeloučska.
Výklenová kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého v Cholticích
Co je to výklenková kaplička? Je to velmi jednoduché. Jak název vypovídá, jde o kapličku s výklenkem. Určitě jste někdy a někde takovou kapličku
viděli. Stává se ale málokdy, že ve výklenku nic není. Většinou je tam umístěna socha svatého, svaté,
popř. svatý obrázek či kříž. Samozřejmě tam bývají
umístěny od pobožných lidí květiny, zapálené svíčky atd. Krásnou výklenkovou kapličku se sochou
sv. Jana Nepomuckého můžete vidět v zastavěné
části městysu Choltice.
V Cholticích v blízkosti vstupu do zámeckého
areálu (nedaleko dřevěné zvonice u domu čp. 157)
na náměstí Svaté Trojice nalezneme kapličku se
sochou sv. Jana Nepomuckého. Tato památka vznikala postupně – nejprve roku 1756 (tedy pouhých
27 let po jeho svatořečení) vznikla pískovcová socha (jména autora dnes zřejmě nelze přesně zjistit)
s podstavcem (dataci lze odvodit i z tzv. chronogramu v nápisu na podstavci), až poté v 2. polovině 19. století byla nad sochou vystavěna ochranná výklenková kaple. Choltická kronika uvádí, že
socha byla postavena „k posílení katolického náboženství“ za zámeckého kaplana Laurencia Pažitného a konala se k ní dříve v oktávu (to jest
v praxi celý následující týden) po svátku sv. Jana

Nepomuckého (16. května) z kaple sv. Romedia
denně procesí, při kterých se zpívaly litanie (prosebné modlitby).
Socha zobrazuje světce v celkem běžném provedení, na podstavci je patrný nápis „SANCTO/FA-

MAE/TVTELARI/DATA/ET/SACRATA/R. J. Z.“.
V překladu to znamená. „[socha je – poznámka
M. P.] svatému ochránci pověsti dána a zasvěcena. R. J. Z.“ (za pomoc s překladem autoři děkují
dr. Aleně Andrlové Fidlerové z FF UK Praha). Význam zkratky R. J. Z. se autorům zatím nepodařilo přesně dohledat. Jak vidíme, není to zkratka
jména tehdejšího zámeckého kaplana a nemá to
souvislost ani s tehdejšími majiteli panství, rodem
Thunů. Snad jde o zkratku jména autora sochy.
Cihlová kaplička je zdobena pilastry s kamennými jonizujícími hlavicemi a je zakončena sedlovou střechou pokrytou taškami. Podstavec sochy
má půdorys o rozměrech 70x70 cm. V minulosti
byla socha poškozena (zřejmě v roce 1955 byla uražena hlava a ruka), roku 1975 došlo k opravě. Stav
sochy je nyní celkem dobrý, kaplička by však zasloužila opravu. Od roku 1958 je dílo, které je umístěno v zahrádce, památkově chráněno. Za pomoc
s přípravou článku děkují autoři kronikářce Choltic Ing. Marii Fižové.
Jaké máme další typy kapliček, o tom zase někdy příště.
Text+foto: Jiří Rejl (kurziva)
a Matěj Pešta

Úspěch U12
přelouských basketbalistů
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Historie

V sobotu 23. 4. 2022 proběhl v Přelouči basketbalový turnaj nejlepších čtyř týmů v kategorii U12. Domácí
hráči zvítězili v utkání o třetí místo. BK Přelouč – Adfors
Litomyšl 51:34 Ve ﬁnále výhra Vividbooks Pardubice.
BK Studánka Pardubice – Vividbooks Pardubice 40:62. Velká gratulace a radost z tohoto krásného umístění.
J. J.

Domácí program hokejbalu na měsíc květen!
HBC Hradec Králové 1988 „B“ –
HC Jestřábi Přelouč 0:2(0:0, 0:1, 0:1)

A-tým: 2:liga – východ
SO 7. 5. HC Jestřábi – TJ Loko Č. Třebová 17:00 h
Play-off
14. 5. SF1 + 15. 5. SF2 + 21. 5. SF3 + 22. 5 SF4(?) +
+ 25. 5. SF5(?)
28.5. F1 + 29.5. F2 + 4.6. F3 + 5.6. F4(?) + 11.6. F5(?)

B-tým: RL – východ
MŽ: Přebor VČ
NE 8. 5. 11. kolo Přeboru VČ

9:00 h

Přípravka: Přebor VČ
Vše na hřištích soupeřů

Výsledkový servis
A-tým:
HC Jestřábi Přelouč –
HBC Chlumec n. C. 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
G+A: Horák (Spačil, Štefanský)

Ježci Heřmanův Městec „B“ –
HC Jestřábi Přelouč „B“ 6:5pp (1:1, 2:1, 2:3)

G+A: Svoboda (Pospíšil), Šmíd (Smekal)

HBC Pardubice „C“ –
HC Jestřábi Přelouč 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

G+A: Příhoda (Raška, Šmíd), Šmíd (Raška, Příhoda), Šmíd
(Hájek), Šmíd, Příhoda (Mrkvička).

G+A: Horák (Příhoda), Spáčil (Příhoda), Spáčil (Slanina,
Svoboda), Horák.

1.
2.

Dohráno

TJ Sršni Svitavy – HC Jestřábi Přelouč „B“ 5:0k.!

3.
4.
5.
6.

HC Jestřábi Přelouč 17 12
HbC Chlumec
nad Cidlinou
17 10
TJ Lokomotiva
Česká Třebová
17 10
HBC Pardubice C
17 9
HBC Hradec Králové
1988 B
17 5
SK Hokejbal
Žamberk
17 1

1 0 4 64:32

38

3 0 4 69:41

36

0 2 5 95:65
0 0 8 86:72

32
27

0 0 12 45:82

15

0 2 14 36:103

5

B-tým:
TJ Lokomotíva Česká Třebová „B“ –
HC Jestřábi Přelouč 5:0k.!

TJ Lokomotiva Česká Třebová –
HC Jestřábi Přelouč 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

HC Jestřábi Přelouč „B“ –
Ježci Heřmanův Městec „B“ 4:9 (2:3, 2:3, 0:3)

G+A: Kazimír M. (Svoboda), Slanina (Štefanský, Svoboda), Šmíd

G+A: Šmíd (Komůrka), Hájek (Raška), Štefanský (Šmíd),
Raška (Hájek, Štefanský)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SK Prachovice
TJ Sršni Svitavy
Delta Pardubice
Ježci
Heřmanův Městec B
TJ Lokomotiva
Česká Třebová B
HBC Opatovice n. L.
HBC Pardubice D
HC Jestřábi Přelouč B

16 16 0 0 0 126:24
16 11 1 1 3 76:47
16 10 2 0 4 133:53

48
36
34

16 6 2 1 7 80:74

23

16
16
16
16

5
5
4
0

0
1
1
0

3 8
1 9
0 11
1 15

57:73 18
60:84 18
64:100 14
20:161 1

MŽ:
HC Jestřábi Přelouč – HBC Rangers Opočno 8:1
HBC Hradec Králové 1988
HBC Pardubice (bílá)
SK Kometa Polička
HBC Pardubice (modrá)
HBC Hradec Králové

2:3
1:4
1:3
0:4
1:5

Více na www.hcjestrabi.cz

Fotohádanka
Správná odpověď dubnové fotohádanky zněla: „Černobílý snímek Františka Prášila z roku 1975 zobrazuje dnes již bývalý dům čp. 277. Nacházel se
vedle domu čp. 276 v dnešní Nádražní ulici směrem k železničnímu nádraží.
Dnes je v jeho místech živý plot před domem čp. 1511. Jeho historie sahá do
2. poloviny 19. století, demolován byl dle písemných záznamů roku 1982.“
V rámci losování se výhercem stal Milan Suchánek, gratulujeme. V redakci Roštu je připravený malý dárek. Odpovědi na novou fotohádanku zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz a děkujeme vám za přízeň.
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Inzerce
FK Přelouč – oddíl fotbalu

Po dlouhé zimní pauze, několikaměsíčním
trénováním, přípravných zápasech a soustředění,
nám konečně odstartovala jarní sezóna všech kategorií, od mužů až po ty nejmenší v přípravce.
A mužstvo vykročilo do sezóny domácím vítězstvím proti rezervě Vysokého Mýta a za chladného počasí předvedlo povedené utkání, které rozhodla jediná branka. Druhý jarní zápas v Poličce
nám opět vyšel jak herně, tak i gólově. Třetí zápas
jsme narazili na lídra soutěže z Libišan. Kvalita našeho soupeře byla znát i díky exligovým hráčům,
a to bylo nad naše síly. Doma se Zámrskem jsme
nezaváhali a díky dvěma rychlým brankám i vyhráli.
Výsledky našich mužstev:
A-mužstvo – Vysoké Mýto B
Branka:
Branky:

Branky:

1:3

Dominik Oliva (pen), Václav Vančura,
Milan Březina

Libišany – A mužstvo
A mužstvo – Zámrsk

Třemošnice – Starší přípravka 0:12
(6x Dvořák, 2x Moravec, 2x Mercl, 2x Šmíd)

0:4
0:1 (Dlask)
2:2
(Forman, Pištora)

B mužstvo – Dříteč

4:1

(Mar. Beránek (p), Voj. Rokyta, Husák, L. Hladík)

FK Chrudim – Dorost
Dorost – Lanškroun

6:0
2:0
(Vosáhlo, Růžek)

Moravany – Dorost

3:3
(3x Vosáhlo)

Dorost – Letohrad

4:0
(3x Katzer, M. Hladík (p)

1:0

Vojtěch Voženílek

Polička – A mužstvo

B mužstvo – Moravany B
Starý Mateřov – B mužstvo
Křičeň – B mužstvo

4:0
2:0

Josef Janecký, Michal Hejcman

FC Jiskra 2008 – Starší žáci
Starší žáci – Lázně Bohdaneč
Žamberk – Starší žáci

3:1 (Pohanka)
0:4
0:7

(4x Pohanka, Horáček, Tyč, Kobera)

FC Jiskra 2008 – Mladší žáci
7:0
Mladší žáci – Lázně Bohdaneč 1:6 (Konvalina)
Žamberk – Mladší žáci
2:2
(Kobera, Rob)

Starší přípravka – Litomyšl
1:6 (Moravec)
Starší přípravka – Dolní Újezd 5:5
(3x Moravec, Stoklasa, Hoy)

Starší přípravka – Slatiňany

3:6
(2x Moravec, Hoy)
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Sport
Nemošice – Starší přípravka

13:0

Mladší přípravka – Litomyšl

3:10

(Pilný, Heřmánek, G. Domniku)
Mladší přípravka – Dolní Újezd 1:1 (Heřmánek)

Mladší přípravka – Slatiňany

7:4

(2x Pilný, 2x Heřmánek, 2x Blümel, Šnytrová)

Třemošnice – Mladší přípravka 4:7
(3x Marek, 2x Domniku, Pilný, Kopecký)

Nemošice – Mladší přípravka 10:4
(3x Pilný, Blümel)

Květnový program našich fotbalistů
na domácím hřišti:
A – mužstvo (1. A třída)
SO 7. 5. 16:30 A mužstvo – Letohrad B
SO 21. 5. 17:00 A mužstvo – Lázně Bohdaneč
B – mužstvo (okresní přebor)
NE 8. 5. 17:00 B mužstvo – Mikulovice
NE 22. 5. 17:00 B mužstvo – Ostřešany
Dorost (krajský přebor)
SO 7. 5. 14:00 Dorost – Prosetín
SO 21. 5. 14:30 Dorost – Heřm. Městec
Starší + mladší žáci (krajský přebor)
SO 22. 5. 10:00,12:00 Žáci – Třemošnice
Starší + mladší přípravka (krajský přebor)
SO 7. 5. 9:00 – 13:30 Přípravka, Holice, L. Bohdaneč, St. Hradiště
RichNov
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Doplňovačka
Doplňovačka – „NEJ“ v naší republice
Tajenka dubnové doplňovačky byla: Rožmberk
Rožmberk je rybník v okrese Jindřichův Hradec v katastrálním území
Stará Hlína, přibližně 6 km severně
od centra Třeboně. Rozloha vodní plochy činí 489 ha. Rožmberk je rozlohou
největší rybník nejen v Jihočeském
kraji a v České republice, ale i na celém světě (za předpokladu, že rybníkem se rozumí zařízení vytvořené
lidmi a opatřené hrázemi, které umožňuje napouštění a vypouštění vody
a slouží primárně pro chov ryb). Katastrální výměra rybníku činí 647 ha.
Délka hráze je 2 355 m, šířka u paty
55 až 60 m, v koruně až 12 m a výška
11 m. Objem zadržené vody je 6,3 milionů m³. Maximální hloubka dosahuje 10 m. Leží v nadmořské výšce 426 m. Vlastníkem rybníku Rožmberk je společnost Rybářství
Třeboň a.s.
Hráz Rožmberka převyšuje svými rozměry hráze jiných velkých rybníků v Evropě. Má délku 2 355 m.
V nejširším místě má v patě hráze šíři 55 až 60 m, v koruně hráze až 12 m. Výška hráze je 12 m, hloubka vody u hráze průměrně
6,5 m. Niveleta hráze kolísá od 429,4 m n. m. po 432,1 m n. m.
V minulosti odolala hráz několika obrovským povodním. Při povodni roku 1890 zadržoval Rožmberk asi 50 milionů m³ vody. Největší záplava nastala během povodně v roce 2002, kdy do Rožmberka směřoval kvůli protržení Novořecké hráze téměř celý odtok
z povodí horní Lužnice. V retenčním prostoru bylo zadrženo až 70 milionů m³ vody, odhadovaný kulminační přítok 700 m³/s byl
rybníkem transformován na maximální odtok 270 m³/s. Výška přepadu na bezpečnostním přelivu dosahovala téměř tří metrů.[4]
Zatopená plocha tehdy byla 2300 ha. Na východě se hladina dotýkala rybníku Ženich, na západě se propojila s Kaňovem a na
jihu voda sahala na dohled od Zlaté stoky pod Opatovickým rybníkem. Zaplavila přitom část Třeboně mezi centrem města a čtvrtí Kopeček pod Kotěrovou vodárnou kolem železniční zastávky Třeboň–lázně a hasičské zbrojnice. Kompletně byla zatopena i třeboňská Mokrá luka s historickými seníky, známými i z ﬁlmu „Pyšná princezna“.
Další povodeň následovala roku 2006. Vody bylo méně, ale přesto na Lužnici napáchala velké škody. Na Rožmberku se objevily
v hrázi i trhliny, které byly opraveny.
Zatím poslední bitva mezi Rožmberkem a velkou vodou proběhla v srpnu 2010. Povodeň šla Nežárkou na Veselí nad Lužnicí.
Rybáři snížili odtok z Rožmberka na minimum, hladina v Lužnici poklesla, a díky tomu nedošlo k evakuaci.

KŘÍŽOVKY 2022  FILMY S FRANTIŠKEM FILIPOVSKÝM
Správné znění dubnové křížovky bylo: Pane vy jste vdova. V rámci losování se výherkyní stala Jaroslava Rulcová,
gratulujeme. Malý dárek je připravený v redakci Roštu. 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.

V rámci losování se výhercem stal
Jan Kasal, gratulujeme. V redakci Roštu je připravený malý dárek. Nové odpovědi zasílejte jako vždy do redakce
Roštu na mail: rost@mestoprelouc.cz.

DOPLŇOVAČKA
Největší a nejhlubší jezero
1. Důvody. – 2. Dětské prstíčky. –
3. Výkony trestů smrti. – 4. Lodě
s parním pohonem. – 5. Součásti
obědů. – 6. Koše na plevel (valašsky). – 7. Právně chráněné vynálezy.
– 8. Roční období. – 9. Laboratorní
skleněné trubičky. – 10. Larvy chroustů. – 11. Části soupisu.
Pomůcka: plejáky
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Příští číslo Roštu vyjde v pátek 3. 6. 2022.

Pokračování programu na předposlední straně.

