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Zprávy z radnice
Rada města
Dne 27. 12. 2021 se konala 83. schůze Rady města Přelouče
a projednalo se například jmenování komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci záměru „PŘELOUČ – SÍDLIŠTĚ HODINÁŘKA 2“, zápis bezpečnostní a dopravní komise
ze dne 6. 12. 2021, výjimka z usnesení zastupitelstva města
č. XVII/10/2021-II. k výstavě kanalizačních přípojek v místní části
Klenovka spočívající v tom, že finanční spoluúčast města Přelouče na výstavbě kanalizační přípojky bude poskytnuta i fyzické
osobě, která zde měla trvalé bydliště k 1. 1. 2021 a vlastní nemovitost na pozemku p.č. 13/14 v k.ú. Klenovka bez č.p. ve stádiu
výstavby. Z důvodu neprokázání kvaliﬁkace v požadovaném rozsahu se vyloučili v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Splašková
kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“
dodavatele AQUASYS s.r.o. Žďár nad Sázavou, HOCHTIEF CZ a. s.
Praha, KVIS Pardubice a. s. Pardubice, GASCO s. r. o. Pardubice
a STAVOKA KOSICE a. s. Kosice. V rámci zadávacího řízení veřejné
zakázky „Rekonstrukce chodníku ve Lhotě podél sil. III/03323“
se rozhodlo, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel Stavení ﬁrma Balcar s.r.o. Choceň. Pro veřejnou zakázku „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici
Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – VYBAVENÍ KUCHYNĚ“ se
schválila smlouva o dílo s dodavatelem Multi CZ s.r.o. Pardubice
za nabídkovou cenu 8 037 370 Kč bez DPH. Radní schválili dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Tupesy – oprava požární nádrže“ se společností Zemprastav spol. s r. o. Miletín, kterým se
sjednaný termín ukončení plnění prodlužuje do 31. 3. 2022 z důvodu okolností souvisejících s pandemií Covid-19. Stejně tak se
odsouhlasil také dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Škudly –
oprava návesního rybníku“ se společností Flexum Trade a. s. Praha, kterým se snižuje rozsah předmětu díla o SO O2 Oprava rybníku pro nemožnost jeho vypuštění z důvodu vysoké hladiny
podzemních vod. Na závěr této rady se odsouhlasil termín pro
mimořádné lednové zasedání Zastupitelstva města Přelouče v termínu 18. 1. 2022.
Další v pořadí 84. schůze Rady města Přelouče se konala
10. 1. 2022 a v úvodu jednání se projednaly nejprve majetkové
převody, dále například dodatek č. 3 smlouvy o dílo „Splašková
kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“, kterým se sjednaný termín ukončení plnění prodlužuje do 28. 2. 2022
z důvodu ﬁnančního vypořádání dle skutečného provedení díla.
Další schválení z důvodu prodloužení termínu ukončení plnění
se týkalo dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice“ se společností MOPOS Communications a.s. Pardubice díky pozdní dodávce svítidel veřejného osvětlení od výrobce a nepříznivých klimatických podmínek.
Radní odsouhlasili podání žádosti o příspěvek ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na projekt „III/32219-Mělice-II/333 + Mělice – chodník podél III/32220 ve směru na Lohenice“. Ke stavbě
„Přelouč – kanalizace – část 2“ se schválila dohoda o postoupení
práv a povinností mezi městem Přelouč jako předávajícím investorem a společností Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. jako přejímajícím investorem v souvislosti s převodem investorství v rámci
této stavby. Zastupitelstvu města se doporučilo rozhodnout, že
v rámci záměru „PŘELOUČ – SÍDLIŠTĚ HODINÁŘKA 2“ podal nejvhodnější nabídku uchazeč enteria a. s. Pardubice s nabídkovou
cenou za m2 ve výši 6 533,06 Kč bez DPH a nabídkovou záruční do2/22
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bou veřejné dopravní a technické infrastruktury v délce 84 měsíců. Na této radě se schválil dodatek č. 1/2022 ke smlouvě č. 64/02
o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a společností SOP a. s.
Rada v souvislosti s usnesením zastupitelstva města č. III./7 ze dne
18. 12. 2018 požádala předsedy komisí a výborů o rozpis odměn pro
jednotlivé členy řízené komise/výboru za práci v roce 2021 v rámci
jednotlivých stanovených limitů. Dále také rada požádala předsedy komisí místních samospráv a osadních výborů o vypracování zprávy o činnosti komise/výboru za rok 2021 a o její předložení na sekretariát Městského úřadu Přelouč nejpozději do 28. 2.
2022. Radní také společně projednali a schválili termíny schůzí
rady a zastupitelstva v roce 2022. Schválil se také program pro
XXI. Zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 18. 1. 2022.

Zastupitelstvo města
Avizované v pořadí XXI. Zasedání Zastupitelstva města Přelouče s termínem konání 18. 1. 2022 se uskutečnilo opět v prostorách Občanské záložny a nejdůležitějším bodem jednání byl záměr „PŘELOUČ – SÍDLIŠTĚ HODINÁŘKA 2“. Zastupitelé rozhodli,
že v rámci tohoto záměru podal nejvhodnější nabídku uchazeč
enteria a.s. Pardubice s nabídkovou cenou za m2 ve výši 6 533,06 bez
DPH a nabídkovou záruční dobou veřejné dopravní a technické
infrastruktury v délce 84 měsíců. Dále se na tomto zasedání projednaly návrhy a stanoviska majetkového výboru ze dne 11. 1. 2022,
majetkové převody a informace starostky města o činnosti rady
města v období mezi XX. a XXI. zasedáním zastupitelstva města.
Všechna usnesení z rady města a zastupitelstva města naleznete
na stránkách města.
MG

Revitalizace parku za školou a Švarcavy
Revitalizace Městského parku v Přelouči
je dlouhodobě záměrem mnohých subjektů,
kandidujících v uplynulých letech do městského zastupitelstva. Cesta od myšlenky k jeho
realizaci se zdá být jednoduchá, ale bohužel
tomu tak není. Byť má město pro toto již delší
dobu vypracovanou projektovou dokumentaci a vydáno stavební povolení, je třeba předtím vyřešit jeden kardinální problém. A tím je
technický stav splaškové kanalizace pod parkem a ve Sportovní ulici.
Zdejší občané jistě dobře znají situaci, kdy
po intenzivních deštích stoupne hladina potoka Švarcavy v části pod parkem a na jeho hladině se objeví kanalizační splašky. Tento stav
je způsoben jejich vyplavováním z odlehčovacích komor kanalizace, které se nacházejí
v blízkosti Hradecké ulice, v místech za bývalou prodejnou potravin ČAS. Do tohoto prostoru je svedena značná část kanalizační sítě města, ale bohužel kapacita potrubí od
odlehčovacích komor směrem na čistírnu odpadních vod není dostatečná, dešťové vody
z ulic naředí a tím navýší objem splašků v kanalizačním potrubí a výsledkem je výše popsaný stav vody ve Švarcavě. A revitalizovat
městský park včetně úpravy potoka Švarcavy
za této situace není přijatelné.
Město se dlouhodobě snaží o nápravu popsaného stavu, ale bohužel není vlastníkem

kanalizace ve městě. Tím je akciová společnost Vodovody a kanalizace Pardubice. Navíc platná legislativa možnost odlehčení kanalizace do potoka Švarcavy umožňovala.
Nicméně i v této oblasti, jako i v jiných, dochází ke změnám, vedoucím ke zvyšování kvality
životního prostředí a únik splašků do vodních
toků v dalším období nebude možný. Proto
vlastník kanalizace přistoupil k řešení, spočívajícím v opravě stávající kanalizace, která
by měla při zvětšení velikosti potrubí veškeré
splaškové vody odvést a zamezit tak znečišťování potoka.
Do přípravy této investiční akce se město
z důvodu nutnosti brzkého řešení s ohledem
na své navazující projekty revitalizace Švarcavy a Městského parku aktivně zapojilo a bylo ji všemožně nápomocno. Pro potřebu návrhu velikosti kanalizačního potrubí nechalo
vypracovat generel kanalizace ve městě. Z toho vyplynulo, že stávající kanalizační potrubí
různých průměrů 250 mm až 1200 mm bude
třeba nahradit potrubím průměru 1400 mm.
Dále bylo zadavatelem veškerých stupňů projektové dokumentace a zajistilo pro stavbu vydání stavebního povolení.
Samotná stavba byla rozdělena do dvou
částí, kdy pro první část vedoucí souběžně
s tokem potoka Švarcavy město zajistí její realizaci, neboť pro ni má možnost čerpat dotač-

Cena vody a poplatky za odpad
Cena vody v Přelouči
v roce 2022 činí 105,00 Kč,
jak se proměňovala
od roku 2016?
Občané města v roce 2022 za 1 000 litrů vody platí 105,00 Kč. Z toho vodné činí 52,10 Kč
a stočné 52,90 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny
včetně 10 % DPH.
„Ve srovnání s celostátním průměrem
97,53 Kč za kubík vody si město Přelouč vede
spíše podprůměrně, voda je zde mírně dražší“, uvádí Petr Novák z webu Skrblík.cz. Dodavatelem vody ve městě jsou Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
V loňském roce se v Přelouči za vodu platilo 98,30 Kč, meziročně tak zdražila o 6,7 Kč.
Rok
Přelouč
Průměr ČR

Podrobný vývoj ceny vody a poplatků za odpad od roku 2016 najdete na webu Skrblik.cz. Snížení ceny v roce 2020 je způsobeno
změnou DPH z 15 % na 10 %.

V ČR je v roce 2022
průměrná cena vody 97,53 Kč
Nejlevnější voda je v Krnově, kde se za
1 000 litrů platí 56,10 Kč. Nejdražší je v severočeském Frýdlantu, kde kubík vodného
a stočného dohromady vyjde na 138,23 Kč.
Cena vody mezi lety 1989 a 2022 vzrostla téměř padesátinásobně, když v roce 1989 stál kubík stěží uvěřitelných 1,90 Kč, celostátní průměr
činí o 33 let později zmiňovaných 97,53 Kč.
Na vině zdražování je dřívější dotování provozu čistíren odpadních vod, budování nebo
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ní ﬁnanční prostředky. Zde se předpokládají
náklady ve výši cca 5,5 miliónů Kč. Druhá část,
kterou bude zajišťovat společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., je technicky
a ﬁnančně náročnější. Vede od potoka Švarcavy ke vstupu fotbalový stadion, dále Sportovní ulicí kolem tribuny a tenisových kurtů
a uhýbá směrem k parku, kde podchází vedle mostku potok Švarcavu a za ním se napojuje na stávající kanalizační řád. V komunikaci
před kluzištěm se nachází nová odlehčovací
komora, ze které budou přečištěné odpadní
vody v případě jejich zvýšeného množství odcházet odlehčovacím potrubím vedoucím
kolem kluziště a pod rugbyovým hřištěm,
podcházejícím železniční trať a ústícím do
vodoteče za železniční tratí, tekoucí do řeky
Labe. Náklady na realizaci této části dosahují
dle propočtu projektanta částky cca 53 miliónů Kč, což vedlo společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., k nutnosti rozdělení
akce na dvě části s jejich postupným prováděním v letech 2022 a 2023.
Lze si jen přát, aby tato akce zdárně a v uvedených termínech proběhla, stav vody v potoce Švarcava pod parkem se zlepšil a následně
mohly proběhnout již dlouho připravované
akce města, týkající se revitalizace toku Švarcavy a Městského parku.

únor 2022
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Odbor správy a majetku,
M. Manžel

udržování sítě kanalizací. Dnes jsou náklady
rozpočteny do ceny vody. Spotřeba vody byla v roce 1989 také výrazně vyšší než dnes. Na
jednu osobu v domácnosti a kalendářní den
dříve připadalo 170,9 litrů vody, nyní je to
pouze 89,2 litru. Vyšší náklady je tak nutné
rozpočítat mezi nižší spotřebu.
Proměna v účtování skutečných nákladů
zapříčinila nárůst cen, který byl nejcitelnější
zejména v první polovině devadesátých let.

Jak se v Přelouči vyvíjely
poplatky za svoz odpadu?
Vedle cen vody se každoročně mění také
poplatky za svoz komunálního odpadu. Ten
je v Přelouči v roce 2022 stanoven na 600 Kč
za osobu a kalendářní rok. V loňském roce to
bylo také 600 Kč.
Z dat analýzy společnosti Kodino vyplývá,
že průměrná sazba poplatku je v ČR 621 Kč.
Přelouč tak vybírá mírně nižší poplatek za
odpad, než je průměr v České republice.
Vývoj cen vody a poplatků za odpad v obci od roku 2016 občané najdou na stránce
https://www.skrblik.cz/radce/mesto/prelouc/
2/22
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BYTOVÉ DOMY – kontejnery SKO v pondělí.

STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU:
PLASTY:
1. až 18. týden a 42. až 52. týden (zimní období): 2 x týdně pondělí, čtvrtek odpoledne až pátek; 19. až 41. týden (letní období): 3 x týdně (ve městě plus Lohenice, Štěpánov, Klenovka); liché týdny: pondělí,
středa, pátek; sudé týdny: pondělí, středa, čtvrtek odpoledne až pátek. V ulici Sportovní a u hotelu Fontána 3 x týdně v zimním období; 5x týdně v letním období
PAPÍR:
celoročně: v liché týdny: úterý, pátek; sudé týdny: pondělí odpoledne, pátek. V ulici Sportovní a u hotelu Fontána 3 x týdně.
SKLO BÍLÉ I BAREVNÉ: 1 x 8 týdnů; stanoviště T. Přeloučského (za MěÚ), Pražská (Amipa), Sportovní (Tesco), u hotelu Fontána, Jiráskova (bývalá Jednota), Obránců míru (za obchodem) se sváží 1 x 4 týdny
KOVY:
1 x 8 týdnů

středy 26.1., 23.2. a 23.3. se týkají místní části Tupesy
čtvrtky 27.1., 24.2. a 24.3. se týkají Přelouče a místních částí Mělice, Lohenice, Štěpánov, Klenovka, Lhota a Škudly.
BIO duben až prosinec: 1 x 7 dní – středa nebo čtvrtek v závislosti na lokalitě ve stejný den jako SKO (kromě Štěpánova a Klenovky, zde BIO ve středu)
Směsný komunální odpad (SKO) celoročně 1 x 7 dní: rodinné domy – středa nebo čtvrtek v závislosti na lokalitě (jako dosud); Klenovka a Štěpánov v úterý

BIO leden až březen:

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice – Odbor životního prostředí

únor 2022

Zprávy z radnice – Odbor životního prostředí
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Zprávy z radnice, kultura
Adélce, Michalovi a Filipovi je 18!
Přeloučská trojčata oslavila 19. ledna svých krásných 18 let a vstoupila do
světa dospěláků. O Adélce, Michalovi a Filipovi se v Roštu již psalo několikrát,
naposledy v rámci jejich 15. narozenin, kdy se setkali společně s rodiči s paní
starostkou. Tři roky utekly jako voda a naše přeloučská trojčata jsou plnoletá.
I tentokrát pozvala Irena Burešová rodinu Moravcových na setkání na
městský úřad a popřála dospělákům hodně osobního i profesního štěstí,
úspěchů, a především hodně zdraví.

Všichni tři po
ukončení základní
školy tady v Přelouči úspěšně zahájili
stře do škol ské studium. Adélka studuje na Gymnázium
Pardubice v Mozartově ulici, Fi lip na
Střední strojírenské
škole v Chrudimi
a Michal na Střední potravinářské škole v Pardubicích. I oni si bohužel prožili
v loňském roce společnou domácí distanční výuku v souvislosti s koronavirem a omezenou možnost sportování a trénování. Kluky přesto vynucená
pauza v trénincích a ani náročnější studium a dojíždění do školy neodradilo
a nadále zůstávají věrní hokejbalu a stále trénují a hrají za Jestřáby Přelouč.
Adélka léta hokejbal hrála, ale činnost v klubu již ukončila. V lednu také
všichni tři sourozenci začali chodit tady v Přelouči do autoškoly. Při velmi
milém setkání s trojčaty bylo znát, že sourozenci stále drží při sobě a že u Moravců panuje rodinná pohoda. Zeptali jsme se také na další plány do budoucna, protože za rok čeká na všechny maturita. Adélka by chtěla vysokou
školu zkusit určitě, ale který obor přesně ještě neví. Kluci v dalším pokračování ve studiu zatím tolik jasno nemají, ještě se prý uvidí. Rozhodnutí je již
především na nich samotných, nejprve se musí zvládnout maturita, prozradili rodiče Moravcovi.
Přejeme Adélce, Filipovi a Michalovi, ať se jim i nadále daří v jejich
úspěšném studiu, držíme pěsti při maturitě v roce 2023. Ať se podaří
případné další studium po ukončení středních škol a celkově přejeme
úspěšné plnění všech jejich přání a světem dospělých procházejí v co
největší pohodě.
MG

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
E-KNIHY PRO ČTENÁŘE PŘELOUČSKÉ KNIHOVNY
Městská knihovna v Přelouči nabízí od začátku roku 2022 svým čtenářům novou službu.
Jedná se o půjčování e-knih.
Při návštěvě našeho katalogu na webu knihovny snadno zjistíte, že možnosti výběru literatury se od ledna rozrostly o několik tisíc knih
z oblasti beletrie i naučné literatury. Tyto tituly
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nemáme přímo v našem knižním fondu. Jde o novou nabídku e-knih.
Cesta k e-knize je pro čtenáře jednoduchá.
Pokud splňuje jednoduché podmínky, tedy že
je zaregistrován v knihovně, má uhrazený čtenářský poplatek a má v kartě čtenáře uložený
svůj email, může se podle návodu na našem webu snadno zaregistrovat jako uživatel e-knih a bez
dalších poplatků si ihned může tři tituly měsíčně stáhnout a přečíst.
Knihy z naší knihovny budete mít tedy k dispozici formou e-knihy i v době, kdy je knihovna
z jakéhokoliv důvodu uzavřena nebo pro Vás
momentálně nedostupná. Ať se jedná o víkendy, svátky nebo technické uzavření půjčovny,
vždy budete mít možnost stáhnout si požadovaný titul z našeho katalogu.
POSTUP PRO ČTENÁŘE
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Jak se zapojit do e-Výpůjček:
1. Zaregistrujte se v knihovně.
2. Zaregistrujte se na stránkách www.palmknihy.cz (se stejnou e-mailovou adresou, kterou
máte uvedenou v čtenářském kontě katalogu knihovny).
3. Stáhněte si aplikaci eReading do čtecího zařízení, která je k dispozici ke stažení zdarma
na Google Play pro Android (verze 4.1 a vyš-

ší) nebo přes App Store pro iOS (verze 8.4
a vyšší).
Jak si vypůjčit e-knihu:
1. Přihlaste se do on-line katalogu knihovny.
2. U vybraného titulu zvolte tlačítko „Půjčit
e-knihu“. Po stisknutí tlačítka se vám zobrazí
oznámení o úspěšném provedení e-výpůjčky.
Na e-mailovou adresu vám dorazí oznámení
o uskutečněné eVýpůjčce.
Jak otevřít knihu:
1. Otevřete aplikaci eReading. Sekce s „Místními“ (stáhnutými) e-knihami bude zpočátku
prázdná.
2. V horním menu zvolte sekci „ONLINE“ a vyplňte vaše přihlašovací údaje, které jste
uvedli při registraci do portálu www.palmknihy.cz.
3. Kliknutím na obálku stáhnete e-knihu ze
sekce „Online“ do „Místní“. Pouze při tomto
musíte být připojeni k internetu.
Doufáme, že tato služba uspokojí i náročnější čtenáře, případně bude vyhovovat těm, kteří
například z časových nebo zdravotních důvodů
nemohou využívat služby naší knihovny přímo
v půjčovně, nechtějí čekat na zamluvenou knihu
příliš dlouho nebo odjíždějí na dovolenou a nechtějí zatěžovat zavazadla váhou knih.
Možná Vás napadne i další důvod, proč si
e-knihy půjčovat a my doufáme, že budete s naší novou službou spokojeni.
L. Hývlová

únor 2022

Kultura
ODLOŽENÍ Z POLIČKY
Do nedávné doby neměli čtenáři Městské knihovny v případě zájmu
o knihu, která nebyla právě vypůjčena, jinou možnost, než telefonicky nebo jinak knihu zamluvit u pracovnic knihovny. Případně doufat, že si knihu
nikdo do doby, než půjdou odpoledne do knihovny, nevypůjčí.
Nyní nabízíme novou službu. Po přihlášení do katalogu můžete při
procházení naší nabídky kdykoliv u vybraného titulu zaškrtnout možnost
Odložení z poličky a v knihovně Vám ihned knihu připravíme u výpůjčního
pultu, takže Vám ji jiný čtenář neodnese.
Věříme, že tato naše nová služba udělá radost všem čtenářům, kteří
mohou do knihovny přijít až po pracovní době nebo před koncem výpůjční doby.
L. Hývlová

Knihovna ve Břehách v novém kabátě
S potěšením oznamujeme, že od 3. 1. 2022 je otevřena Obecní veřejná
knihovna Břehy v nových prostorách v ulici Bahníkova č.p. 192. V krásném
prostředí si čtenáři mohou vybrat z 1200 nově zkatalogizovaných titulů
místního fondu a 3000 knih zapůjčených z výměnného fondu Městské
knihovny Přelouč.
Otevření této nové knihovny je především velkou zásluhou Obecního
úřadu ve Břehách a my panu starostovi Ing. P. Jiravovi i zastupitelům za
všechny nadšené čtenáře děkujeme.
U nás v Městské knihovně jsme přispěli metodickou pomocí a radami
a uložením celého knižního fondu do databáze, aby mohlo být zahájeno
půjčování za pomoci výpočetní techniky. Knihy jsme také nově označili
a obalili, aby jim to v novém prostředí slušelo.
Na své čtenáře se těší knihovnice Bc. Jana Rybková a Eva Forštová.
Rozšířena byla i výpůjční doba knihovny Břehy:
Pondělí: 11–17 hodin
Úterý: 12–18 hodin
Středa: 12–17 hodin
Čtvrtek: 12–17 hodin
Pátek: 12–17 hodin

0Ú676..1,+291$3Ę(/28Ì
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Společenská rubrika
PŘELOUČÁCI
Jubilanti leden
Maria Hotovská
Karol Tesař
Štefan Adamík
Milada Salﬁcká
Miloslava Štědrová
Ludvík Kočí
Lubomír Pacák
Marie Černá
Jana Bajgarová

Výročí

Stříbrná svatba
Milena a Ladislav Kreislovi
Radka a Václav Kubelkovi

4. 1.
4. 1.

Kamenná svatba – prosinec
Milena a Otakar Bulisovi

25. 12.

Dne 30. ledna 2022 jsme si připomněli
nedožitých 81 let pana Josefa MRŇÁVKA
a 27. února 2022 6. výročí od jeho úmrtí.
Vzpomíná manželka Milena,
děti Soňa a Petr.

oslavili
dne 25. 12. 2021
65. výročí
od uzavření sňatku –
Kamennou svatbu.

Vzpomínka
Dne 22. února 2022 vzpomeneme
šestého výročí úmrtí mého manžela
Miloslava TOMÍŠKY z Veselí.

Přejeme hodně zdraví,
štěstí a lásky
do dalších let!!!

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, syn a dcera s rodinami.

SPOZ

Noví občánci
v našem městě
Vítáme naše nové občánky
a přejeme jim hodně štěstí,
zdraví a úspěchů do života.

Jonáš Moravec

Vojtěch Špaček
2/22

75 let
75 let
75 let

Vzpomínka

Manželé
Otakar a Milena
BULISOVI

8

94 let
93 let
91 let
89 let
87 let
85 let
85 let
80 let
75 let

Anna Dokonalová
Josef Kutílek
Josef Merkuda

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

únor 2022

Kultura

Z RU Š E N O

Z RU Š E N O
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Přeloučské školství
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
Zeměpisné prezentace

Bruslení

Žáci devátých ročníků základní školy Masarykovo náměstí se
v hodinách zeměpisu věnovali tvorbě zeměpisných prezentací.
Na začátku školního roku jim byla představená jednotlivá témata
z oblasti politické, socioekonomické a regionální geograﬁe, která
si vybrali dle vlastních preferencí. Úkolem každého deváťáka bylo
dohledat dostupné informace k danému tématu, které následně
zpracovávali do ucelené prezentace v MS PowerPoint dle předem
zadaných kritérií. A protože jsme v hodinách zeměpisu, nesměla
chybět ani zpracovaná tematická mapka. Pro některé byla práce
s MS PowerPoint premiérou, a tak žáci objevovali různé možnosti
práce v tomto programu, které se jim postupně odkrývaly. Před
Vánocemi proběhlo slavností vyhodnocení, kde bylo z každého
ročníku nominováno několik nejlepších prací, z nichž si pak samotní žáci zvolili ty nejlepší, jež byly oceněny. Jako nejlepší práce
byla zvolena Železniční doprava od Aleše Mercla z 9. A. A co čeká
deváťáky dál? Postupně si každý vyzkouší roli přednášejícího, kde
bude prezentovat své zpracované téma a seznamovat s ním tak
své spolužáky. Pro deváťáky je to skvělá zkušenost a zároveň příprava na samostatné práce na střední škole.
9. A: Lukáš Košař, Míša Strnadová, Honza Čtvrtečka, Aleš Mercl,
Adéla Vančurová a Zuzka Eliášová – vítěz Aleš Mercl (Železniční doprava v ČR).
9. B: Viktor Kožený, Adéla Divišová a Marek Zikán – vítěz Viktor
Kožený (Hinduismus).

Tak jsme se konečně dočkali. Po několika zimách – nezimách,
kdy dostatečně nemrzlo a tudíž nebyl led na přírodních vodách
v Přelouči, jsme mohli konečně vyrazit za bruslením. Pod parkem,
ve sportovním areálu, hned vedle hřiště na hokejbal, bylo otevřeno nové kluziště s umělou ledovou plochou. Využili jsme nabídky města Přelouč školám, přinesli brusle a hokejky a vyrazili
na tělesnou výchovu na čerstvý vzduch. Postupně se v týdnu od
10. do 14. prosince na ledě vystřídali všichni žáci od pátých do
devátých tříd. Na některých z nich bylo vidět, že na bruslích nestojí poprvé, jiní se při prvních krůčcích na ledě rádi opřeli o umělohmotné hrazdičky. Všem se pohyb na kvalitně upraveném ledě
líbil a rádi si tělocvik na bruslích opět zopakují.

Tříkrálová sbírka

Byli jsme osloveni vedením školy, zda se chceme účastnit Tříkrálové sbírky. Většina z nás souhlasila. Ve čtvrtek jsme se ráno
vydali do Jakub klubu, tam se nás ujali a patřičně oblékli. Dostali
jsme pláště, koruny, spolužáka jsme pěkně načernili. V 9 hodin
nám pan farář posvětil křídy a pak jsme vyrazili. Chodili jsme po
ulicích, zpívali, občas jsme obdrželi nějakou sladkost. Na oplátku
jsme dávali kalendářík a cukr. Byli jsme také v bytovkách, tam nám
paní dala do pokladničky dokonce 500 Kč. Také v MŠ jsme zazpívali dětem venku na zahradě. Na dveře jsme psali K+M+B 2022.
Počasí většinou přálo, občas spadlo pár sněhových vloček. Někdy
jsme potkali pár vtipálků a nepříjemných jednotlivců. Na tříkrálovou sbírku jsme se moc těšili a vyšlo to.
2/22
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Přeloučské školství
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Básnička na únor…
… od páťáků na téma ZIMNÍ SPORTY
Zimní sporty
Vanda Rálišová, Leona Nguyenová 5.B
Zimní sporty – to mě baví,
maminka mě vždycky chválí.
Lyže se mi občas ztratí,
radost se však nevytratí.
Sáňky, boby, saky, paky,
snowboard jede rychle taky.
Zimní sporty – to já rád,
budu na ně vzpomínat.

Zimní radovánky v 5.C
Když venku spadne první vločka,
z okna na ni kouká kočka.
Děti si je chytají,
koule si z nich dělají.

Když venku sněží,
všichni ven hned běží.
V zimě místo kreslení,
baví děti bruslení.
Nikdo není na hřišti,
všichni jsou na kluzišti.
Holky - malé závodnice,
piruet zvládají čím dál více.
Kluci zase hrají hokej,
trenér na ně volá: „Makej!“.
Za chvíli zazvoní zvonec
a zimy bude zas konec.
Jaro na dveře zaťuká,
kukačka radostí zakuká.

Měsíc dobrých skutků
Další výzvou projektu Hrdá škola byl prosinec – měsíc dobrých skutků.
A jaký dobrý skutek jsme vykonali?
Na naší škole proběhla sbírka knih, které se děti rozhodly darovat a potěšit jimi dětské pacienty v Nemocnici Pardubického kraje. A protože byl
zájem opravdu veliký, radost jsme rozdali nejen v pardubické nemocnici,
ale pořádnou dávku knih jsme dovezli i na dětské oddělení chrudimské
nemocnice!
Nezapomněli jsme ani na babičky a dědečky v Domově U fontány v Přelouči. Naše děti jim vyrobily přáníčka a drobné dekorace a tím jistě velice
potěšily tamní obyvatele.

Burza škol
Dne 5. 1. proběhla v rámci informačního dne na naší škole prezentace
zástupců pozvaných středních škol. Žáci a jejich rodiče se seznámili s možnostmi studia v těchto školách – zemědělské Chvaletice, technické v Třemošnici, plynárenské a stavební v Pardubicích, hotelové a pedagogické
v Chrudimi, technické a řemeslné v Novém Bydžově a SOŠ technické v Přelouči. Z důvodu velkého zájmu a úspěšnosti této akce bychom chtěli pořádat Burzu škol i v příštím roce.

Veliký dík patří všem, kteří se na akcích podíleli – dětem, paním učitelkám, rodičům a zaměstnancům zmíněných institucí. V předvánočním čase
nás tak mohlo na srdci hřát nejen těšení se na svátky, ale hlavně dobrý pocit z toho, že jsme mohli potěšit i druhé. A tak to má být.
Mgr. Hana Janoušková

Technohrátky
V rámci projektu Technohrátky navštívili vybraní žáci 2. stupně SPŠ potravinářství a služeb Pardubice. Formou praktických činností se seznámili
s obory analýza a technologie potravin, výživový poradce, pekař, kuchař-číšník, cukrář a prodavač. Svou zručnost si vyzkoušeli při práci s pipetou v biologické laboratoři, prostírání stolu, zdobení dortů nebo balení zboží. V závěrečné vědomostní soutěži „Hej Ty, víš to” získali naši žáci, v konkurenci
dalších osmi škol, první místo a odvezli si nejen spoustu zážitků, ale i ovocný dort.

Mgr. Ladislav Hejný
2/22
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Přeloučské školství
GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Odborníci z praxe:
škola se od našich mladých let docela změnila
Na konci roku 2021 navštívili žáky Gymnázia a Střední odborné školy
Přelouč odborníci z reklamní a mediální branže, kteří žákům formou
přednášky nebo workshopu představili svůj obor.
Během prvního setkání seznámili žáky s prací v reklamním odvětví Vítězslav Schmidt a Ivo Beneš, zaměstnanci agentury Jirout. Přednášeli o velkoformátových tiskových strojích a o možnosti použití různých druhů
materiálu pro outdoorovou reklamu. Ke konci dne si žáci mohli vyzkoušet
aplikaci fólií při polepu auta. Oba hosté se shodli, že otázky žáků se vesměs
shodovaly s těmi, které slýchají od klientů: „Hlavně je zajímalo, kolik daná
věc stojí a jestli by to nešlo vyrobit levněji.“

Druhým odborníkem z praxe pak byl sportovní reportér a komentátor České televize Jan Mroviec, který studenty zasvětil do tajů tuzemského mediálního prostředí a provedl je záludnostmi své práce. „Zaujaly
mě hlavně technické dovednosti studentů. Se střihem reportáží, grafickým zpracováním ani úpravou zvuku neměli žádný problém. Řekl bych,
že v době, kdy jsem na střední školu chodil já, byl na podobné úrovni jen
zlomek studentů,” pochválil žáky Mroviec. Následně je z pozice šéfredaktora vedl v simulovaném dvoudenním mediálním maratonu. Během něj
si žáci vyzkoušeli, jak funguje televizní redakce, a vytvořili své první vlastní reportáže.
Projekt byl finančně podpořen prostředky z projektu Šablony II, který
je spoluﬁnancován Evropskou unií.
Ondřej Vojtěch

Nebát se zkoušet nové věci
Jsou mladí, čerstvě po vysoké škole a nastoupili jako učitelé. Jaké to je učit žáky, kteří nejsou o moc mladší než oni sami? Jaké uplatnění
žáci grafické školy mohou nalézt po absolvování školy? O tom jsme se bavili s Michalem Rakem a Zuzanou Novotnou, učiteli z Gymnázia
a Střední odborné školy v Přelouči.

Jste absolventy školy, na které zároveň učíte. Jaký to byl pocit, když jste poprvé procházeli vchodem nikoli jako žáci, ale jakožto noví
učitelé?
Michal: Přemýšlím, jaký to byl pocit… možná
hrdosti? Byl jsem pyšný, že jsem dosáhl zaměstnání, které bylo mým snem.
Zuzana: Pro mě to byl docela divný pocit. Nikdy
jsem nepočítala s tím, že budu učitelka. Já
jsem se k tomu dostala úplně náhodou, takže to byla spíš taková výzva. Ne že bych z toho
2/22
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měla vysloveně strach, ale nebylo to v mých
plánech.
Přestože jste oba studovali na naší škole,
oba jste absolventy oboru Reprodukční graﬁk
pro média, vaše další studijní cesty byly docela rozdílné. Představili byste čtenářům Roštu,
co jste vystudovali?
Zuzana: Nikdy jsem nebyla úplně umělecky zaměřený typ, vždycky mě to spíš táhlo k tiskovým strojům a vůni tiskových barev. Když
jsem byla tady na střední, tak jsem chtěla být
tiskařkou u hlubotiskového stroje, proto jsem
šla po střední škole studovat obor polygraﬁe
na Fakultu chemicko-technologickou v Pardubicích, kde jsem se mohla věnovat spíš technické stránce. Polygraﬁe zahrnuje všechny tiskařské procesy, tiskové techniky, dokončování, celou výrobu. Poté se studium přesouvá
spíš ke studiu materiálů, jejich testování a ke
slovu se dostává ve větší míře fyzika a chemie.
S tím jsem moc nepočítala, takže to byl trošku boj, ale zvládla jsem to.
Michal: Já jsem naopak tíhnul vždycky k umění. Vášeň pro dějiny umění ve mně pak probudil na
Vyšší odborné škole obalové techniky ve Štětí
učitel dějin umění Petr Janoš. Vždycky mě zajímala architektura, sochařství nebo malířství. Zajímal jsem se o historii a vždycky jsem si pokládal takové ty ﬁlosoﬁcké otázky jako: kdo jsme,
odkud jdeme nebo kam směřujeme? Studium

na vyšší odborné škole ale bylo jinak docela prakticky zaměřené. Zabývali jsme se hlavně kartonážními, přepravními a spotřebitelskými obaly.
Poté jsem pokračoval uměleckým směrem na
Ostravské univerzitě, kde jsem studoval v ateliéru Elišky Čabalové, která vede ateliér obalového a knižního designu, takže jsem zůstal
u těch obalů a přidal jsem k tomu ještě knížky.

A pak jsi, Michale, nastoupil hned jako učitel na naší škole, nebo jsi měl ještě nějakou
mezizastávku?
Michal: Ucházel jsem se o práci v tiskárnách, myslel jsem si, že to je ta moje cílová stanice. Ale
nebyl jsem si úplně jistý, zda to chci skutečně
dělat. Říkal jsem si, že bych možná raději předával vášeň k umění někomu dalšímu. Proto
jsem začal dělat takzvané pedagogické minimum v oboru učitel uměleckých odborných
předmětů, které ještě stále studuji a kde mi
zbývá půl roku do konce, a zároveň jsem nastoupil sem k nám do školy.

U Zuzky ale nějaká další pracovní zkušenost byla, pokud se nemýlím…
Zuzana: Já jsem při vysoké škole dělala grafiku,
kterou dělám stále. A k tomu ještě fotím. Nechtěla jsem skončit jako graﬁk, který dělá jen
graﬁku pro ﬁrmy, fotí svatby a zamilované páry. Sice mě ta práce baví, ale vnímám ji a chci ji
vnímat spíš jako koníček. Chtěla jsem se posunout někam dál, kde bych mohla předávat
to, co znám. A protože mě baví i psychologie,
tak jsem to spojila, protože psychologii při
téhle práci člověk taky využije. A zároveň mě
baví i to učení odborných předmětů.
Jaké předměty tedy v současnosti učíte?
A co je konkrétně jejich náplní?
Michal: Já učím na odborném výcviku graﬁku, která mě moc baví. Doufám, že dokážu v žácích
vzbudit zájem, aby i je graﬁka bavila. To je vlastně to hlavní, o co usiluji. Chci, aby je bavil obor,
který si sami vybrali. Učím hlavně v programech
Illustrator nebo Photoshop či InDesign.
Zuzana: Já to mám napůl. Částečně jsem na praxích, poté mám na teorii graﬁky na předtiskovou přípravu, polygraﬁcké materiály a teď povedu k závěrečným zkouškám tiskaře – ty mám

na tiskové technologie, polygraﬁcké materiály a polygraﬁckou výrobu. Do toho učím ještě
chemii.
Jaké jsou tedy vlastně možnosti absolventů naší školy v dalším studiu? Kam byste jim
doporučovali pokračovat?
Michal: Když budou šikovní, tak se určitě uplatní
v oboru, který si vybrali, to znamená jakožto
grafičtí designéři. Na druhou stranu… Když
se nechytnou jako graﬁci, ale budou mít nějaké výtvarné cítění a bude je zajímat design
v jakémkoli oboru, tak si myslím, že se uplatní i tam – vše okolo nás musel někdo navrhnout, např. v designu nábytku.
Zuzana: Já si myslím, že na graﬁckém oboru máte
od všeho trochu. Člověk si zkusí i něco málo
v ateliéru, projde si všechny programy a pozná všechny tiskové techniky, takže si může
zjistit, co ho baví, a pak může směřovat libovolným směrem. Já a Michal jsme toho dobrým příkladem – on si šel po škole cestou
umění, já naopak cestou technologie.
Jací jsou dnešní žáci? Jak je vnímáte? Cítíte už nějaký generační rozdíl?

Zuzana: Jelikož mám tři mladší sourozence – tomu nejmladšímu je devět let – tak si myslím,
že jsem se svými žáky propojená tak, že je beru jako svoje. A taky docela rozumím jejich
světu, například nejsem mimo sociální sítě…
Michal: S tím, co říká Zuzka, souhlasím. Co se týče mě, napadá mě, že jak se o mužích říká,
že zůstávají věčnými dětmi, tak o mně to platí trojnásob. Moje bohémská nátura ve spojení s uměním a s dětmi dokonale pasuje. Myslím si, že si rozumíme, že mě berou a že je
mezi námi vzájemný respekt.
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Co byste vzkázali těm, kteří právě řeší, nebo v dohledné době budou řešit, na jakou
střední školu se přihlásit?
Zuzana: Na jednu stranu chápu, že vybírat si
v patnácti letech obor je náročné, na druhou
stranu jít po tom, co chtějí rodiče, není dobrá
volba. Děti jsou pak na škole jen kvůli tomu,
aby měly nějaký papír. Jít si za tím, co oni chtějí, co je baví, i když tomu třeba okolí úplně nevěří. Ať se nebojí zkoušet nové věci.
Michal: Asi to řeknu podobně jako Zuzka: jděte
si za svým snem a dělejte, co vás baví.
Ptal se Ondřej Vojtěch

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Tříkrálový koncert
Po roční odmlce se žáci a učitelé ZUŠ mohli opět zúčastnit Tříkrálového
koncertu, který symbolicky uzavírá tradiční novoroční Tříkrálovou sbírku,
pořádanou Charitou. To, co dříve bývalo naprostou samozřejmostí, tedy
vzájemné setkávání a sdílení radosti z interpretačních výkonů dětí, považu-

jeme po téměř dvou letech jako malý zázrak. O to intenzivněji si možná účinkující i posluchači užívali atmosféru nedělního koncertu v krásném prostoru kostela sv. Jakuba v Přelouči. Děkujeme Ing. Mgr. Zdence Kumstýřové
a jejím kolegům za – tradičně skvělou – spolupráci a těšíme se na další.
Petra Lojínová

Mažoretky ZUŠ Přelouč úspěšné
v soutěži Postoloprtský střevíc 2021
Mladé mažoretky ZUŠ Přelouč se zúčastnily soutěže Postoloprtský střevíc, kterou každoročně spolupořádá Dům dětí a mládeže Postoloprty a Česká
mažoretková a twirlingová společnost. Vzhledem k epidemiologické situaci
se soutěž konala online formou, kdy odborná porota vybírala ze zaslaných videí ty nejpovedenější výkony. Z pěti účastnic si druhé místo v kategorii POM-POM CLASSIC SÓLO vybojovala Tereza Veselá, naši školu v početné konkurenci skvěle reprezentovaly i tanečnice Eliška Chybová, Viktorie Matoušová,
Eliška Horáková a Kristína Balíková.
Vedení školy

2/22
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Akce pro děti a mládež
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ
Tábory DDM Přelouč
V termínu hlavních prázdnin nabízíme dva pobytové a tři příměstské tábory. Při tvorbě cen za pobytové tábory jsme museli
navýšit ceny za oba tábory a tím reagovat na výrazné zvýšení cen
za pobyt a dopravu.
Přihlášky na pobytové i příměstské tábory budeme přijímat
pouze on-line pomocí registračních formulářů na stránkách DDM
od 31. 1. 2022. Po registraci pošleme závaznou přihlášku na e-mail
registrovaného zájemce. Upozorňujeme, že vzhledem ke kapacitám táborů mohou být tábory velmi rychle naplněny, s přihlášením tedy moc neotálejte.

Pravidelná činnost
sportovních kroužků
Badminton I., II.
Velmi populární kroužky probíhají ve dvou skupinách. Využíváme prostory sokolovny každé pondělí od 15 hod. a sportovní
halu v úterý ve stejný čas. Na vedení kroužků se podílí Petra Šitler,
Kristýna Štainerová, Pavel Hrdý a Petr Špaček.

cvičně Gymnázia a SOŠ každý čtvrtek od 16.00 hod. To vše pod
vedením skvělé lektorky Alenky Štainerové.

Stolní tenis
Tradiční sportovní kroužek, děti jsou rozděleny podle výkonnosti na začátečníky a pokročilé. Od ledna probíhají tréninky
každou středu v předsálí velkého sálu sokolovny z důvodu využití
herny stolního tenisu jako výdejnu obědů pro přeloučské školy.
Příčinou přesunu je kompletní rekonstrukce školní jídelny v ulici
Obránců míru. Sportovce trénují lektoři Barbora Hrdá, Radim
Krejčík a Pavel Hrdý.

Pohybové hry
Sportovní aktivity pro nejmenší nabízíme ve spolupráci s Nadačním fondem „Povyskoč si“. Děti jsou rozděleny podle věku do
dvou skupin a pod vedením lektora Petra Kuchyňky se rozvíjí ve
sportovní všestrannosti, hrají pohybové hry, soutěže a co je dnes
podstatné, učí se komunikovat v kolektivu.

Cvičení s Álou
Zájmový kroužek pro malé děti od 4 let.
Protahovací cviky, tanečky, soutěže v tělo2/22
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pořádá letní tábor

pořádá letní tábor

KRKONOŠE

SKŘÍTKOVÉ

Termín: 7. 7. – 16. 7. 2022

Termín: 16. 7. – 23. 7. 2022

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

Pobytový tábor v Jizerských horách,
v rodinném penzionu Krásná, který se nachází na kraji lesa
v klidném prostředí obce Pěnčín. Ubytování v pokojích s vlastním sociálním zařízením. Strava bude zajištěna 5x denně. Koupání bude možné ve vyhřívaném bazénu přímo u penzionu.
Tábor plný her, zábavy, tvoření, výletů, …
Doporučený věk účastníků: 7–12 let.
Na začátku června obdržíte podrobný seznam věcí
a organizační pokyny.

Informace o ubytování na www.druzba-rokytnice.cz.
Náplní programu tábora bude poznávání Krkonoš, hry,
soutěže, sportovní vyžití a to vše ve volné přírodě.
Děti se mohou naučit základy hry na kytaru.

Cena tábora: 4 800 Kč

Cena tábora: 5 900 Kč

Přihlášky on-line pomocí registračních formulářů na stránkách
DDM od 31. 1. 2022. Po registraci Vám pošleme závaznou přihlášku na Váš e-mail. Podmínkou účasti dítěte na táboře je
uhrazení platby na účet MONETA MONEY BANK Pardubice
č. ú. 1502709524/0600 do 31. 5. 2022, jako variabilní symbol uveďte toto číslo: 1623 + číslo přihlášky. Pokud dojde z Vaší strany
ke zrušení účasti dítěte na táboře, jsme nuceni účtovat storno
poplatek: do čtrnácti dnů před zahájením tábora – 1 000 korun.

Přihlášky on-line pomocí registračních formulářů na stránkách
DDM od 31. 1. 2022. Po registraci Vám pošleme závaznou přihlášku na Váš e-mail. Podmínkou účasti dítěte na táboře je
uhrazení platby na účet MONETA MONEY BANK Pardubice
č. ú. 1502709524/0600 do 31. 5. 2022, jako variabilní symbol uveďte toto číslo: 0716 + číslo přihlášky. Pokud dojde z Vaší strany
ke zrušení účasti dítěte na táboře, jsme nuceni účtovat storno
poplatek: do čtrnácti dnů před zahájením tábora – 1 000 korun.

Registrace bude možná pouze
do naplnění kapacity tábora.

Registrace bude možná pouze
do naplnění kapacity tábora.

Hlavní vedoucí tábora:
Blanka Leksová, telefon 466 672 003, 777 267 671,
blanka.ble@post.cz

Hlavní vedoucí tábora:
Pavel Hrdý, telefon 466 672 003, 739 246 119.

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752

nabízí

pořádá

pořádá

Příměstský tábor I.
„VÝTVARNĚ – TVOŘIVÝ“

Příměstský tábor II.
„POZNÁVACÍ“

Příměstský tábor III.
„POHÁDKOVÝ“

Termín: 11. 7. – 15. 7. 2022
Cena: 1 200 Kč

Termín: 15. 8. – 19. 8. 2022
Cena: 650 Kč

Termín: 22. 8. – 26. 8. 2022
Cena: 1 200 Kč

(Cena tábora zahrnuje: obědy, vstupné, jízdné
a potřebný materiál na tvoření. Cena je pevně
stanovena za celý týden a je nevratná. Výjimkou
budou pouze vážné rodinné či zdravotní důvody)
Náplň tábora: Zábavné tvoření, kreativní,
výtvarné a rukodělné činnosti, výlet a hry
Činnost bude probíhat každý den od 8.00 do
cca 16.00 hodin (dle připraveného programu).
Přesný harmonogram a pokyny budou upřesněny v týdnu před konáním tábora. Program bude
probíhat v prostorách DDM a v okolí Přelouče.
Přihlášení je možné pouze on-line pomocí registračních formulářů na stránkách DDM od
31. 1. 2022. Po registraci Vám zašleme závaznou
přihlášku, pokyny k platbě a bližší informace
na Váš e-mail. Podmínkou účasti dítěte na táboře je uhrazení platby na účet MONETA MONEY BANK Pardubice č.ú. 1502709524/0600
nejpozději do 20. 6. 2022, jako variabilní symbol uveďte toto číslo: 1115 + číslo přihlášky.
Registrace bude možná pouze do naplnění kapacity tábora.

Bližší informace:
DDM Přelouč – 466 672 003 / 739 633 508
Kateřina Vrbová:
e-mail: vrbova.katka@post.cz

únor 2022
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Činnost bude probíhat každý den od 8.oo do
cca 16.oo hodin. Případná změna času bude
upřesněna přesným rozpisem, který obdržíte
na e-mail v týdnu před konáním tábora. Náplní tábora budou poznávací výlety do okolí Přelouče spojené s hrami a aktivitami v přírodě.
Děti si s sebou nosí v batůžku jídlo na celý den.
Drobné kapesné, sportovní oblečení, pohodlnou obuv, pokrývku hlavy, dle plánu plavky
a ručník.
V ceně tábora je: jízdné, vstupy,
materiál na činnost.

(Cena je pevně stanovena za celý týden
a zaplacená částka je nevratná)
Činnost bude probíhat každý den od 8.oo do
16.oo hodin. Případná změna času bude upřesněna přesným rozpisem, který obdržíte na e-mail
v týdnu před konáním tábora. Náplní tábora
budou výlety, zábavné hry a aktivity v budově
DDM a na její zahradě. Děti si budou nosit batůžek se svačinou a pitím, teplý oběd bude každý den zajištěn. Drobné kapesné, sportovní
oblečení, pohodlnou obuv, pokrývku hlavy, dle
plánu plavky a ručník. V ceně tábora je: jízdné,
vstupy, materiál na činnost, teplý oběd.

Přihlášky on-line pomocí registračních formu lářů na stránkách DDM od 31. 1. 2022.
Po registraci Vám pošleme závaznou přihlášku na Váš e-mail. Podmínkou účasti dítěte na
táboře je uhrazení platby na účet MONETA
MONEY BANK Pardubice č. ú. 1502709524/
/0600 do 20. 6. 2022, jako variabilní symbol
uveďte toto číslo: 1519 + číslo přihlášky. Registrace bude možná pouze do naplnění kapacity tábora.

Přihlášky on-line pomocí registračních formulářů na stránkách DDM od 31. 1. 2022. Po registraci Vám pošleme závaznou přihlášku na
Váš e-mail. Podmínkou účasti dítěte na táboře
je uhrazení platby na účet MONETA MONEY
BANK Pardubice č. ú. 1502709524/0600 do
20. 6. 2022, jako variabilní symbol uveďte toto
číslo: 2226 + číslo přihlášky. Registrace bude
možná pouze do naplnění kapacity tábora.
Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte do
DDM nejpozději do 20. 6. 2022.

Vedoucí tábora: Pavel Hrdý
Bližší informace: 466 672 003, 739 246 119,
e-mail: ddm@ddmprelouc.cz

Hlavní vedoucí tábora: Blanka Leksová,
telefon 466 672 003, 777 267 671
blanka.ble@post.cz
2/22
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Kultura
Muzejní činnost Kulturního a informačního centra města Přelouče
v roce 2021
Stejně jako předloni nás i v roce 2021 značně
zasáhla pandemie nemoci COVID-19 a s ní spojená protiepidemická opatření. Činnost pro veřejnost jsme tak v naší budově mohli zahájit až
17. května (naplno dokonce až 5. června). Akcí
(nejen) pro širokou veřejnost tak bylo opět poněkud méně, než obvykle. Pro širokou veřejnost se
povedlo nakonec uskutečnit pouze 10 událostí.
Jmenovitě 2 historické přednášky, 1 přírodopisná přednáška, 2 výstavy ve výstavním sále (první
ovšem dobíhala ještě z roku 2021 a byla část roku
uzavřena), 2 malé výstavky ve vitríně ve vestibulu MÚ (na končící výstavu starověkých figurek
navázala výstava archeologických pravěkých nálezů). Dále se uskutečnila jedna komentovaná procházka. Specialitou byla obnovená premiéra ﬁlmu
k 50. výročí Tesly z roku 1971 – promítání se uskutečnilo dvakrát v městské kině (posléze byl zveřejněn na Youtube). Pandemie bohužel zabránila
uskutečnění plánované výstavy v Senátu Parlamentu České republiky, kam nás pozvala paní senátorka Horská. Měla by se realizovat později.
Kromě programu pro širokou veřejnost jsme
však připravili akce též pro užší spektrum návštěvníků. Zejména formou přednášek či komentovaných prohlídek pokračovala spolupráce se
základními a středními školami, nově M. Pešta
přednášel i v ZŠ Chvaletice. V létě jsme se podíleli na programu příměstských táborů MYKABO/MYKLÍČ. V listopadu prováděl M. Pešta po
městě členy turistického oddílu přeloučského
Orla. Na většinu našich akcí je vstupné zdarma,
proto je těžké přesně vyčíslit počet návštěvníků.
Celkem jich však bylo zhruba 1200.

Získaný čas jsme využili k běžným interním
aktivitám. Zmiňme se stručně o několika z nich.
Úspěšná byla sbírkotvorná činnost – získali jsme
do sbírek 1322 zajímavých exponátů (rozdělených do 380 inventárních čísel), od fotografií
a pohlednic, přes tisky, zvukové nosiče a knihy
až po předměty větších rozměrů. Mezi významné dary patří určitě zajímavý soubor dokumentů
a předmětů k historii obce Labětín, část pozůstalosti bývalého přeloučského muzejníka Emanuela
Vítkovce (1900–1983) či velký soubor dokumentů a předmětů z pionýrských táborů v Bratrouchově. Své dary nám věnovalo 38 občanů či institucí
z Přelouče a okolí (či vzdálenějších lokalit), dále
byly sbírky získávány i vlastní sbírkotvornou činností apod. Významným přírůstkem jsou jistě
další nové archeologické nálezy z Přeloučska.
Všem dárcům tímto velice děkujeme! Správce
muzejních sbírek se též více věnoval práci v depozitáři, kde jsou vylepšovány podmínky pro
uložení sbírek. Dále pracoval na přípravě turistické naučné stezky po městě, která by se měla
realizovat v roce 2022.
Nelze opomenout také práci pro badatele.
Celkem jsme zodpověděli 90 dotazů z řad místních občanů, vysokoškolských studentů, odborníků atd. Naše předměty jsme zapůjčili na výstavu do zámeckého pivovaru v Semíně a dobíhala
také výstava v Kolíně s našimi zapůjčenými exponáty.
Trvalá spolupráce pokračuje s Východočeským muzeem v Pardubicích, Státním okresním
archivem v Pardubicích a Městskou knihovnou
v Přelouči. Nově dokonce i s Pamětí národa a Ná-

rodním technickým muzeem. V neposlední řadě správce sbírek publikoval v Přeloučském Roštu, ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka a stal
se dokonce spoluautorem poměrně rozsáhlé
publikace ke 100. výročí přeloučského pěveckého sboru J. B. Foerster. Vydali jsme aktualizované
verze tří starších brožur o historii Přelouče, k dostání jsou v KICMP. O naší činnosti jsme informovali také na našich facebookových stránkách
(sleduje je pravidelně přinejmenším 826 lidí).
O našich akcích psala média, M. Pešta spolupracoval i s Východočeskou televizí a Českým rozhlasem Pardubice. Poskytl také rozhovor pro web
adopcepamatek.cz.
Probíhají přípravné práce k obnově stálých
expozic – zatím zejména formou právních kroků (převod sbírek z majetku města na KICMP,
právní subjektivita), dále se MÚ pokouší získat
ﬁnance na obnovu. Architektky z ateliéru Foreva
chystají detailní plány plánované úpravy domu
čp. 26 a 25 pro muzeum. Nezbývá než doufat, že
se v nejbližších letech povede s projektem obnovy muzea udělat i další zásadní kroky. Není totiž příliš známo, že v muzejních sbírkách máme
10 689 inventárních čísel, tedy asi 50 000 předmětů z období od prvohor až po současnost. Je
to výsledek práce místních muzejníků za posledních 119 let. Je jistě škoda, že již od roku 1989
v našem městě chybí stálé expozice muzea.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání v roce 2022.
Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek,
KICMP

Drobné kamenné památky Přeloučska.
Pomník Ladislava Chudoby v lese u Litošic
Pomníček – zastavíme se u něho a většinou
díky nápisu na něm (je-li čitelný), zjistíme, jaké
neštěstí se na tom daném místě odehrálo (vražda, sebevražda nešťastného člověka nebo milenců, kterým bránili v lásce, smrtelný úraz, zdravotní kolaps s fatálními následky a tak dále). Jeden
takový smutný pomníček je nedaleko Litošic.
V blízkosti Litošic je v lese ukrytý nenápadný malý pomník. Leží zhruba na souřadnicích
49.9757906 N, 15.5120483 E. Dostaneme se k němu od poslední odbočky na louku před lesem na
pravé straně silnice od Litošic na Semtěš. Ujdeme-li po odbočce asi 35 metrů, dojdeme k posedu. Od něj zahneme vlevo do lesa a asi po šesti
metrech se ocitneme u cíle. Je to malý žulový
zašpičatělý pomníček spíše ve tvaru náhrobku
o maximálních rozměrech 54(š)x27(v)x16(h) cm.
Vidíme na něm pozlacený nápis „LÁĎA/CHUDOBA/†12. 2. 1938“ a v horní části velký vyrytý
pozlacený kříž.
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Díky badatelům z facebookové skupiny „Přátelé Železných hor“ (Lukáš Filipec, Miroslav Krejčík
a další) víme, že v kronice Litošic je celá událost
popsána a známe i další informace. 12. února 1938
šel tehdy sedmadvacetiletý Ladislav Chudoba
z Litošic čp. 22 s otcem do lesa kácet v obecním
lese koupené stromy. Došlo ale k tomu, že na Ladislava se nešťastnou náhodou nečekaně zřítil
strom a jak uvádí kronika, „zasáhl ubohého hocha a v pravém slova smyslu přirazil nešťastného
k zemi a rozdrtil mu hlavu.“ Nebylo mu již pomoci. Později byl pohřben v Lipolticích. Snad ještě
v tom samém roce nechala jeho rodina umístit
do místa neštěstí pomník. Za upozornění na tuto památku děkujeme čtenáři p. Rudolfu Compellovi.
Byl bych rád, kdybych na svých toulkách krajinou nalezl pomníček a na něm bylo napsáno
„zde byl počat náš syn, dcera, zde jsem požádal
svou ženu o ruku“, prostě pomníček s něčím ve-

selým. Třeba nějaký takový existuje. Já o něm na
Přeloučsku ale nevím.
Text+foto: Jiří Rejl (kurziva)
a Matěj Pešta

KLUB AKTIVNÍ SENIOR

(KLAS)

Zprávy z Klasu
4. 1. 2022 KLAS podnikl novoroční výlet. Navštívili jsme zámek Pardubice. Pět statečných
vystoupilo z vlaku na stanici Pardubice – Svítkov a v dešti podél Labe došlo k zámku Ostatní
použili městskou dopravu. Na zámku jsme si
prohlédli výstavu o Pardubicích, která detailně
mapuje jejich historii od založení až do poloviny
20. století.

V podzemí zámku je instalovaná také nová expozice, která ukazuje vývoj mincí na území českého státu, historii amerického dolaru a bankovky,
které se v našem státě používaly. V samostatné
místnosti jsme si za neprůstřelným sklem prohlédli
600 ks mincí z celkového počtu 1669, které byly
nalezeny nedaleko obce Chýšť na Pardubicku.
Ten pochází z 10. století z doby vlády Boleslava II.
O 14 dnů později jsme si v Hradci Králové dojednali návštěvu muzea ﬁrmy Petrof, která vyrábí hudební nástroje. Naší průvodkyní byla paní
Ivana Pertrofová, přímý potomek zakladatele ﬁrmy. Nejprve nás detailně seznámila s historií ﬁr-

my, která byla založena v roce 1864, nepřetržitě
vyrábí a pořád patří rodině Petrofů. Muzeum představuje nejen piana, klavíry, křídla, ale také harmonia. Je zde mnoho obrázků z provozů ﬁrmy,
také modely klavírní mechaniky. Dověděli jsme
se, že ﬁrma dodává své výrobky do celého světa.
Největšími odběrateli jsou Rusko a Čína. Zhlédli
jsme krátké video, které představilo světové klavíristy hrající na klavíry značky Petrof.
Oba výlety se nám líbily a doporučujeme
obě místa navštívit.
Od začátku ledna také pokračuje čtvrteční cvičení v místní sokolovně.
Kubátovi
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Na výstavě v Národním muzeu, kde září ﬁlmové a divadelní hvězdy,
najdete i Přelouč
Národní muzeum otevřelo ve své Nové budově výstavu s názvem Když hvězdy září, která
připomíná známé a slavné, ale také třeba v současnosti již téměř zapomenuté hvězdy českého
divadelního umění posledních dvou století. Návštěvníci tak mohou obdivovat osobní předměty nejrůznějších hvězd své doby.
Co návštěvníci muzea procházející expozicí
o divadelních a ﬁlmových hvězdách uvidí? To nejlepší a nejzajímavější ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea. Nová výstava totiž ukazuje, jakými peripetiemi procházelo za více než
dvě stě let postavení divadelních tvůrců ve společnosti. Návštěvníci tak na výstavě mají možnost vidět předměty z osobních pozůstalostí velkých hereckých hvězd jakými byly například Ema
Destinnová, Hana Kvapilová, Jindřich Mošna,
Oldřich Nový, Adina Mandlová, Svatopluk Beneš, Karel Höger, Vlasta Chramostová, Radovan
Lukavský a mnozí další. Vystaveny jsou jejich šperky, oblečení a módní doplňky, osobní i ateliérové fotograﬁe, obrazy a busty či drobné artefakty
z každodenního i uměleckého života. Na konkrétních životních a uměleckých příbězích několika desítek významných osobností české Thálie
výstava ukazuje, jak velké herecké hvězdy ovlivňují životní, módní či estetický ideál své doby, co
v různých časech obnášelo být slavným a společensky uctívaným a jaké tvůrčí i osobní konﬂikty
formovaly jejich životní dráhy.

Na obrázku je kurátorka výstavy Lenka Šaldová
s Cenou Františka Filipovského udělenou za celoživotní dílo v dabingu, kterou propůjčil pro výstavu syn
Gabriely Vránové, která ji získala, Ondřej Kepka

Tablo s portréty všech herců
jmenovaných národními umělci

Překvapení ze Slavíkových ostrovů
Jako pravidelný návštěvník Slavíkových ostrovů, amatérský fotograf a milovník přírody jsem
si myslel, že mě při pravidelných návštěvách „Slavíkáčů“ nemůže nic překvapit. A ono překvapilo.
Snad na každé návštěvě se mi podaří spatřit ptáčky běžně se vyskytující i na zahradách, ale při poslední návštěvě to bylo pro mě velké překvapení – králíček obecný.

Při běžné procházce snad není možné tohoto
ptáčka zdokumentovat. Musela pomoct náhoda a k tomu dobré světlo, ale podařilo se. Králíček obecný je velice drobný pták (cca 5–6 gramů)
a často se nejen schovává, ale také mísí s jinými hejny, například se sýkorkami. Preferuje spíše jehličnaté lesy, ale dnes se vyskytuje i v lesech smíšených.
Lze ho snadno rozeznat podle typického černo-

Výstava Když hvězdy září se nevyhýbá ani
kontroverzním tématům, například co v reálu
mnohdy znamená rčení, že úspěch se neodpouští, jak do tvorby a života zasahovaly moc a politika nebo jaká tvůrčí a osobní dramata mnozí
herci prožívali. Poznáte zde méně známé, či dokonce neznámé skutečnosti, jak tyto osobnosti
žily ve svém soukromí, anebo čím se zabývaly mimo svou profesi.
Na jednom tablu si můžete připomenout
všechny jmenované národní umělce včetně
těch, kteří měli vztah k Přelouči, neboť národními umělci byli jmenováni i Jiřina Petrovická
a František Filipovský.
Ve čtyřech regálech pak uvidíte ceny zapůjčené herci a které jsou udělované umělcům za dabing, ﬁlmové role, učinkování v televizi a ve ﬁlmu.
Nejstarším exponátem výstavy Když hvězdy
září je herecká truhla patrně Josefa Kajetána Tyla. Dále si mohou návštěvníci prohlédnout například šperky Emy Destinnové, pracovnu Oldřicha
Nového, šaty Adiny Mandlové, mobiliář z bytového divadla Vlasty Chramostové nebo kouzelné
Popelčiny šaty a střevíček z pohádky Tři oříšky
pro Popelku. K vidění je i cena Thálie udělená Josefu Abrhámovi v roce 2020 či Český lev udělený
Ivanu Trojanovi v témže roce.
Výstava je k vidění v Nové budově Národního
muzea do 30. září 2022.
Text a fotograﬁe: Petr Skála

-žlutého znaku na hlavičce a jeho žlutozeleného
peří spolu s černobílými proužky na křídlech.
I když těžko snáší zimu a jeho ztráty mohou být
vysoké, přesto počty tohoto druhu rostou. Hnízdní dvakrát ročně a mohou mít z každého hnízdění až 10 mláďat! Králíček obecný je dnes již velmi
rozšířený také zejména v Evropě a Asii.
Tento ptáček byl pro mě velice příjemným
překvapením a doufám, že brzy na Slavíkových
ostrovech opět narazím na nějaký ptačí skvost.
Tomáš Dostál, DiS.
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
V TESCO PŘELOUČ MŮŽETE HLASOVAT I PRO PROJEKT DOMOVA U FONTÁNY
Milí přátelé našeho Domova,
od 17. ledna až do 13. února můžete v přeloučském obchodním domě Tesco hlasovat
pro projekt Domova u fontány s názvem „BEZ
BOLESTI A V KOMFORTU I V ZÁVĚRU ŽIVOTA A V TĚŽKÉM ONEMOCNĚNÍ“. Tento projekt je zacílen na snížení diskomfortu našich
klientů a zvýšení kvality jejich života ve chvíli,
kdy je síly opustí, a v důsledku toho setrvávají
většinu času na lůžku. Naší hlavní snahou je,
abychom jim byli i v tomto nelehkém čase
maximálně nápomocni, dokázali jim ulevit
a předcházeli vzniku bolestivých proleženin.
K tomu slouží nepřeberná řada šikovných pomůcek, které bychom také z tohoto projektu
rádi ﬁnancovali.
Děkujeme za každý Váš hlas ♥
CO PRO VÁS LETOS CHYSTÁME

PEČUJETE O ČLOVĚKA S DEMENCÍ? VYŽADUJE VÁŠ BLÍZKÝ PALIATIVNÍ PŘÍSTUP?
LETOS PRO VÁS PŘIPRAVUJEME SEMINÁŘE
PLNÉ UŽITEČNÝCH INFORMACÍ
Domov u fontány má bohaté zkušenosti s péčí o osoby s onemocněním demence a také s péčí, která je poskytovaná lidem v závěru
života (tzv. paliativní péčí). Tyto bohaté zkušenosti jsme se rozhodli
dále sdílet, abychom pomohli zlepšit kvalitu života těch, o které je
pečováno, a zároveň usnadnili péči těm, kteří se o takto nemocné
starají. V druhé polovině roku 2022 se tak budete moci zúčastnit
hned několika seminářů, které budou obsahovat velké množství
praktických a užitečných rad.
Nechcete-li si nechat tyto semináře ujít, doporučujeme Vám sledovat naše webové stránky www.domovufontany.cz či facebookovou stránku Domov u fontány, kde Vás budeme zavčasu informovat o konkrétních termínech a obsahu jednotlivých seminářů.

OREL PŘELOUČ – TURISTICKÝ ODDÍL –
SVATOJAKUBSKÉ PUTOVÁNÍ 2022
Po loňském 1. ročníku putování jsme připravili 7 akcí v roce 2022,
z toho jednu i na Slovensku. Na start každé etapy bude možné dojet vlakem a také se pak vlakem vrátit do Přelouče. Máme v plánu
projít další trasy Východočeské svatojakubské cesty a pomalu se
dostaneme do jižních Čech. Putovat je možné pěšky, na kole nebo
na koni. Průkaz poutníka, tzv. credenciál, který platí v celé Evropě,
máme pro zájemce k dispozici.
1. polská hranice – Ruprechtice
2. Ruprechtice – Bezděkov nad Metují
3. Bezděkov nad Metují – Česká Skalice
4. PŘELOUČ – SVATOJAKUBSKÝ DEN
5. Česká Skalice – Jaroměř
2/22
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Sobota 23. 4. 2022 24,3 km
Sobota 21. 5. 2022 25 km
Sobota 18. 6. 2022 25 km
Neděle 24. 7. 2022
Sobota 13. 8. 2022 25 km

6. SLOVENSKO – Gabčíkovým krajem Víkend 2.–4. 9. 2022 5–20 km
7. Sion – Koutský mlýn
Sobota 22. 10. 2022 20 km

Program na Slovensku: Gabčíkovým krajem – připomenutí 80 let
od atentátu na říšského protektora R. Heydricha a smrti Jozefa Gabčíka, který se zde v Poluvsí narodil. Program: Dogtrekking na 15
a 25 km a také pěší túry na Lietavský hrad, Kľak nebo další cíle v okolí.
V neděli mše svatá v kostele v Rajeckých Teplicích. Akci pořádáme
ve spolupráci se Slovenským klubem severských a japonských plemien. Ubytování v kempu Slnečné skaly u Poluvsia. Jozef Gabčík
spolu s Janem Kubišem byli členy Orla.
Zdenka Kumstýřová

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

ÚNOR v JAKUB KLUBU
a JAKUB KLUBU 18
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Leden je měsícem, kdy hodnotíme uplynulý rok, který nám i nadále
ovlivnila pandemie onemocnění covid-19. Uzavření škol, on-line výuka, ztráta sociálního kontaktu s kamarády má na děti velký negativní vliv. Dětem
tak poskytujeme větší podporu v oblasti vzdělávání a volnočasových aktivit.
Jakub klub navštívilo v roce 2021 celkem 77 dětí, z toho 44 bylo prvokontaktů (děti, které přišly poprvé). Celkem evidujeme 36 uživatelů, kteří
měli v tomto roce individuální plán. Nově uzavřených smluv o poskytování
sociálních služeb bylo 6.
Do Jakub klubu 18 přišlo 7 mladých. Měli jsme 5 individuálních plánů,
z toho jedna nově uzavřená smlouva. Od zahájení této služby již bylo v klubu 30 mladých.
Návštěvnost v lednu je ovlivňována aktuálním stavem. Děti se často
v klubu střídají, jelikož bývají v karanténách nebo samy onemocnějí. Návštěvnost je tak pestrá. Objevují se nové děti a noví mladí, což je dobře.
Děti v klubu jsou rády za možnost se setkávat a trávit zde volný čas.
Využívají sportovní náčiní, nové branky, švihadla, která jim počítají přeskoky, hrají basketbal, fotbal, ﬂorbal a mnoho dalšího. Mladší děti si oblíbily tetování a stavebnice. A jejich kreativita je až překvapivá. ☺
Na únor jsme připravili v obou klubech téma sociální sítě a internet.
Sociální sítě se rozšiřují, děti tráví čas nejen na Facebooku, Instagramu, ale
novou zábavu nacházejí na TikToku, kam natáčejí videa. Vzhledem k tomu,
že se snažíme omezovat dětem čas na PC, tak jsou za poslední dobu vystavovány nutnosti počítač používat ke vzdělání. Ze zkušenosti víme, že
výuka on-line je pro naše děti problematická, udržet pozornost nad něčím, čemu nerozumí, je frustrující. Z praxe jsme zjistili, že děti zapomínají,
jak se správně píše. Shrneme-li to, tak povinnost a zábava znamená přílišné
trávení času na PC, což není dobré. Je nutné o tomto tématu mluvit a ukazovat dětem a mladým, jak omezit zábavný čas jinými aktivitami.
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí

DOBROCENTRUM
PŘELOUČ
V Domově u fontány je opět možné navštěvovat jejich obyvatele a tak
hledáme další dobrovolníky. S vedením domova jsme se shodli, že stále
více jejich klientů nemá pravidelné návštěvy a chybí jim někdo, s kým by si
mohli popovídat. Ozvěte se, pokud máte jednu hodinu času týdně pro druhé. Domov zajištuje testování dobrovolníků před každou návštěvou. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří byli aktivní během roku 2021!
Zdenka Kumstýřová, koordinátorka DC

Tříkrálová sbírka 2022
Letošní Tříkrálová sbírka je za námi. Upřímně jsme rádi, že situace dovolila, aby proběhla. Ne všude měla stejnou podobu, jak jsme zvyklí. Proběhla
v režimu koledování, statických pokladniček a on-line pokladničky. Po Novém roce jsme kontaktovali všechny starosty a dobrovolníky a pověděli
jsme si, jak bude koledování v dané obci probíhat. A v 90 % obcí jste mohli
potkat Tři krále, kteří zavítali do vašich domovů a přinesli Vám požehnání.
Během Tříkrálové sbírky koledníci navštívili domácnosti v Přelouči a dalších 43 přilehlých obcích. Celkem se do organizování sbírky v našem regionu zapojilo okolo 300 koledníků, několik doprovodů z řad dospělých i žáků
obou základních škol a 17 studentů z Gymnázia Přelouč.
Díky všem těmto lidem, kterých si nesmírně vážíme za jejich pomoc
a obětavost, byl letošní výtěžek, i v tak těžké době, opět rekordní. Celkový
výtěžek Tříkrálové sbírky v našem regionu 411 769,- Kč. V Přelouči se vybralo 111 562 Kč!

Jednou z odměn pro koledníky, kteří věnovali sbírce svůj víkendový volný čas, bylo bruslení na kluzišti v Přelouči, které si děti velmi užily.
Tříkrálovou sbírku zakončil 16. 1. 2022 Tříkrálový koncert ZUŠ Přelouč v kostele sv. Jakuba, který byl velmi pěkný.
Nesmírně si vážíme každého, kdo do pokladničky přispěl. Velké díky
patří všem dobrovolníkům a starostům s pomocí na sbírce, jsou pro nás
obrovskou podporou a výše výtěžku je též jejich zásluhou.

Podrobná čísla výtěžků jednotlivých obcí najdete na našich webových
stránkách.
Těšíme se za rok…
Mgr. Mirka Škávová (koordinátorka)
DĚKUJEME!
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MĚSTSKÁ POLICIE
informuje
Buďte vidět!

Dne 12. 1. 2022 proběhla na parkovišti u OD Penny společná preventivní akce Besipu a Městské policie Přelouč. Kolemjdoucí občani (především děti) dostávali různé otázky ohledně viditelnosti chodců a cyklistů.
Při správné odpovědi byli obdarováni reﬂexními doplňky.
Není to poslední akce, kterou má naše městská policie s Besipem naplánovanou.
Další akce proběhne v jarních měsících a bude soustředěna na cyklisty.

2. Reflexní předměty umístěte nejlépe ke konci rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu (cyklisté také na přilbu a kolo)
3. Dětem pořiďte oblečení, školní brašny a doplňky opatřené reflexními
a ﬂuorescenčními bezpečnostními prvky
Reﬂexní a ﬂuorescenční předměty nejsou drahé. Nejrůznější přívěsky,
nášivky, nažehlovačky, samolepky, pásky na ruku apod. … pořídíte například v galanteriích nebo v obchodech s jízdními koly za rozumné ceny.
Bezpečnostní vesta kombinující žlutou ﬂuorescenční barvu s reﬂexními pruhy výrazně zvyšuje viditelnost za světla i za tmy. Další možností jsou
nejrůznější druhy reﬂexních doplňků.
Za Městskou policii Přelouč

Leoš Slavík, DiS., velitel

Pravidla silničního provozu 43

Tři rady pro zvýšení viditelnosti
1. Používejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je, abyste
byli dobře vidět za světla i za tmy
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Na pozemní komunikaci se na koloběžce jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na koloběžce jen pod dohledem osoby starší
15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší
zóně. Ale pozor, do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným
ve spodní části dopravní značky „pěší zóna“ buď symbolem nebo nápisem.
V případě koloběžek symbolem jízdního kola nebo nápisem cyklisté jako
to je např. v pěší zóně před vchodem do budovy Městského úřadu Přelouč
v ulici Československé armády. Co se týká jízdy na chodníku, je dovolena
jen koloběžkářům do 10 let, starší osoby mohou koloběžku na chodníku
pouze vést. Zde zákonodárce vychází zřejmě z toho, že pro děti mladší
10 let, je běžný silniční provoz příliš rizikový.
(pokračování příště)
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

Trh práce
na Přeloučsku
Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč
Úřad práce ČR evidoval k 31. 12. 2021 celkem 258 173 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 12 624 více než v přechozím měsíci. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,5 %.

Informace o nezaměstnanosti –
Pardubický kraj – prosinec 2021
K 31. 12. 2021 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka
v Pardubicích celkem 8 783 uchazečů o zaměstnání (UoZ). Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 2,4 %. V průběhu měsíce prosince 2021
bylo nově zaevidováno 2 073 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to
bylo více o 674 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 960 UoZ
(ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Ke konci měsíce prosince bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Pardubicích 4 524 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51,5 %. V evidenci bylo
1595 osob se zdravotním postižením, což představovalo 18,2 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo
3 899 UoZ, tj. 44,4 % všech uchazečů vedených v evidenci.
Kraj evidoval k 31. 12. 2021 celkem 17 680 volných pracovních míst.
Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,5 uchazeče.
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 – prosinec 2021
K 31. 12. 2021 bylo evidováno 2 830 osob. V průběhu prosince došlo v okrese Pardubice k nárůstu počtu nezaměstnaných o 196 osob.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu setrval na hodnotě 2,3 %.
Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 12. 2021 evidováno celkem
8 502 volných pracovních míst. Z celkového počtu volných pracovních
míst bylo pouze 453, tj. 5,3 % míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 8 049 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky
ze zahraničí. Volná místa jsou nabízena zejména v odvětví profesní

činnosti a agentury, stavebnictví, elektrotechnika, obchod a pohostinství, doprava a skladování. Na jedno volné místo připadalo v průměru
0,3 uchazeče.

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

Podíl nezam.
na obyvatelstvu v %

202

2,9

Chvaletice

77

3,7

Břehy

32

4,9

Choltice

22

2,6

název
Přelouč

únor 2022

Napsali nám

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc prosinec 2021 byla v obcích
regionu Přeloučsko:
Morašice 12,5 % (5), Sovolusky 7,1 % (7), Litošice 7,0 % (8), Labské
Chrčice 6,0 % (9), Turkovice 6,0 % (11), Újezd u Přelouče 5,2 % (7),
Zdechovice 5,2 % (25).
Sledujte průběžně informace na: www.uradprace.cz. Zde najdete
informace ohledně aktuálních úředních hodin, formuláře, kontakty
na pracovníky a další informace.
Hlášení volných pracovních míst – hlášenka ke stažení: www.uradprace.cz/web/cz/hlaseni-volnych-pracovnich-mist-1, kontaktní telefon: 950 144 710.

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
Letecká neštěstí na Přeloučsku v letech 1944–1996
V dnešním článku volně navážeme na lednový Přeloučský Rošt a podíváme se na zajímavé, byť poněkud neveselé téma, kterým
jsou letecká neštěstí na Přeloučsku v období
od druhé světové války až do 90. let 20. století.
Je nám známo pět konkrétních záležitostí, téměř všechny se staly na severním Přeloučsku.
Větší pozornost budeme věnovat známému
případu z roku 1944. Článek by nemohl vzniknout bez badatelské činnosti Pavla Krejčího
(http://www.leteckabadatelna.cz). Uvádíme
zde jen základní informace, více lze dohledat
ve zmíněné literatuře a pramenech.
Začneme v Semíně, kde došlo dokonce ke
dvěma takovým neštěstím. 22. července 1944
u této obce havaroval bombardér Vickers Welligton, který patřil k 70. bombardovací peruti
britské RAF. Ta tehdy prováděla známý letecký útok na pardubickou raﬁnerii. Jeden z jejích strojů ale musel nouzově přistát na poli
u Semína (podle Zdeňka Bičíka o půl druhé
ráno). Badatelé zjistili, že šlo o letoun LN 699,
který odstatoval z italské základny Tortorelle
21. července večer. Letounu těsně před cílem
vypověděl službu motor, přesto stačila jeho
posádka ještě shodit pumy. Poté část osazenstva vyskočila na padácích (u Benešovic
a u Lhoty, později byli zadrženi v přeloučské
četnické stanici). Nakonec v něm zbyl jen pilot
Noel Kinkead-Weeks a zadní střelec William
P. Rudland. Jelikož Rudland nemohl otevřít
dvířka věže, přistál pilot odvážně s hořícím
motorem v noci nedaleko Semína (prý proletěl bezpečně i mezi sloupy a dráty vysokého
vedení). Poté pomohl střelci opustit věž, zapálili letoun pomocí signální pistole a utekli. Byli však Němci zajati (dle Bičíka je přistihl
hajný Jan Drtina z Kladrub nad Labem a následně byli chyceni německými četníky) a zbytek války strávili v zajateckých táborech.
Badatel Pavel Krejčí místo dopadu lokalizoval do blízkosti dnešního Cihlářova rybníka poblíž Semínských vrat. Zdeněk Bičík uvá-
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dí, že k hořícímu letadlu se seběhli zvědavci
a po vychladnutí bylo 25. července odvezeno
německými auty. Někteří si z místa odnesli
drobné „suvenýry“ na památku. Zajímavostí
je, že svědkem pádu letadla u Semína byl tehdy shodou okolností i herec František Filipovský, který v té době zrovna trávil prázdniny
v Přelouči. Ve své autobiografii uvádí, že při
noční procházce se svým vrstevníkem a kamarádem Františkem Emlerem došli až ke
spadlému letadlu a pomáhali prý dvěma letcům z útrob letadla (Filipovský je považoval
za Američany). Ve sbírkách přeloučského muzea máme od roku 2021 velmi pravděpodobně fragment motoru z letounu Wellington,
který nalezl a odevzdal pan Jaroslav Nahaj,
viz přiložená fotograﬁe.
27. dubna 1978 dopadla k Semínu zase stíhačka MiG-21 F 10. letecké armády Československé republiky. Konkrétně se tak stalo v čase 12.51 v blízkosti fotbalového hřiště. Letoun
byl po nárazu zcela zničen. Zahynul v něm
mladý pilot Pavel Málek. Hořící trosky zapálily
okolní domy, zcela přitom shořel dům čp. 89.
Pilot Málek prováděl u Semína let k procvičení jednoduché pilotáže. Přitom ale porušil
stanovenou horní hranici 1200 metrů a vystoupal výše. Tím přivedl letoun k pádu. Těsně nad zemí pilot letoun vyrovnal a dopadl
téměř naplocho na zem. Civilní oběti havárie
naštěstí neměla.
V roce 1967 došlo k letecké havárii také
u obce Újezd u Přelouče (autor děkuje za upozornění p. Rudolfu Compellovi). Letecká badatelna tento případ zatím nezaznamenala,
je o něm však zápis v obecní kronice (děkujeme za informaci kronikářce Lence Hellingerové). Uvádí, že 5. října 1967 v osm hodin večer
havarovalo „tryskové“ letadlo v lese vedle „Dlouhé louky“ a „zapíchlo se dle odhadu 12 metrů do
hloubky“. Pilot se katapultoval a přistál u Přelouče. Lokalizovat místo dopadu letadla je
poněkud problematické, neboť je pamětníky
a badateli uváděno různě – někdy do lokality
Vyples jihozápadně od obce, někdy k rybníku
Davídek, někdy dokonce jižně od Koles. Všechna tato místa jsou ale nepříliš daleko od sebe.
Podle pamětníka pana Milana Vosáhla, který
pád letadla pozoroval jako zhruba desetiletý,
letadlo dopadlo do lesa v lokalitě Vyples. Na
místo se svými vrstevníky hned dojel na kole a později si odvezl i drobné „suvenýry“. Domnívá se, že šlo o MiG-15. Oproti tomu Pavel Krejčí uvádí letoun SU-7 (Suchoj). Díky
pohotovosti původně labětínského rodáka
Bohumila Kalouska (nyní občana Pardubic)
vznikla a dodnes se dochovala fotograﬁe katapultovací sedačky z tohoto letadla. Podle
něj startovalo z letiště v Čáslavi a pilot přistál

úspěšně na padáku u přeloučské vodní elektrárny. Sedačka dopadla za zahrady v Kladrubech nad Labem, odkud je také přiložený
snímek z archivu B. Kalouska.

Nejmladší letecká havárie, o které víme,
nastala 1. února 1996 u Rohovládovy Bělé.
V letounu Aero L-39 C, který patřil k 34. základně školního letectva v Pardubicích, se
tehdy konal cvičný let s mladým pilotem Jaroslavem Sochrem a instruktorem Vladimírem Adámkem. Odstartovali v 17:00 v pardubického letiště, k závěru cvičení ale začalo
na letounu hořet. Byl v té době ve výšce asi
1500 metrů. Zhruba ve výšce 700–800 metrů se proto oba muži katapultovali a snesli
se ve zdraví na pole. Letoun nicméně dopadl
nedaleko studánky/rybníku Dereznice na
kraji lesa jižně od Rohovládovy Bělé.
Na jižním Přeloučsku je nám známo jedno letecké neštěstí, ke kterému došlo 23. dubna 1959 mezi Bukovinou u Přelouče a Holotínem. V rámci nácviku na květnovou přehlídku v Praze se zde konalo cvičení 18. stíhacího
bombardovacího leteckého pluku z Pardubic. Letadla u Bukoviny vytvářela dvacetičlennou formaci. V poslední dvojici byl také pilot František Lukáč s letadlem MiG-15. Kvůli
chybě vedoucího celé formace došlo k tomu,
že letoun mladého Lukáče se ocitl ve výšce
pouhých 30–50 metrů nad zemí. Při manévrování pak pilot zavadil levým křídlem o stromy na vrcholku kopce u Bukoviny a dopadl
i s letadlem na 500 metrů vzdálené pole. Pád
bohužel nepřežil.
Použitá literatura a prameny:
BIČÍK, Zdeněk. Příspěvky k letecké válce ve východních Čechách 1942–1945. Sborník prací
východočeských archivů. Hradec Králové: Státní
oblastní archiv v Zámrsku, 1978, s. 9–54
SMOLÍK, Miroslav.--až teplejc bude--. Semín: Gordia, 2008. 207 s.
TVRZNÍK, Jiří. Šest dýmek Františka Filipovského.
Praha: Novinář, 1981. 348 s.
http://www.leteckabadatelna.cz/

Mgr. Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek, KICMP,
+420 731 697 085,
muzeum@kicmp.cz

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A NÁŠ KRAJ – 5. díl
V dnešním pokračování našeho povídání o Karlu Havlíčku Borovském
se zaměříme na jeho pobyty v Přelouči a blízkém okolí. Ve třetím dílu Dějin města Přelouče nacházíme na straně 13 tuto větu: „U Antonína Sekerky se údajně v revolučních letech 1848–1849 skrýval Karel Havlíček Borovský.“ Tato věta je mi záhadou, v žádném jiném textu jsem informaci
o Havlíčkových pobytech v Přelouči v letech 1848–1849 nenašel. V kontextu s tím, že by se mělo jednat o skrývání, se mi jeví tato informace jako
nepravděpodobná. Zmíněné dva roky byly vyplněny Havlíčkovou horečnatou činností v Praze (vydávání Pražských a poté Národních novin,
účast na politickém dění na jaře r. 1848), ve Vídni či Kroměříži (účast na
sněmu). Jeho činnost byla veřejná, nejsilnější důvody skrývat se nebo spíše zmizet z centra dění měl Havlíček po ukončení svatodušních bouří. Nebyl sice revolucionář z barikád, ale jako muž s radikálními názory (v porovnání s habsburskou konzervativní politikou) se octl v hledáčku policejních
složek, což potvrdilo jeho pozdější zatčení. V tom čase (druhá polovina
června až počátek července 1848) však s rodinou volil ústraní v Německém Brodě.
Na druhou stranu – není známo, kdy se vlastně Havlíček seznámil s přeloučským sládkem a vlastencem Antonínem Sekerkou. J. Ledr v dějinách
Přelouče píše obecně o tom, že se oba seznámili v Praze „při vydávání časopisu“. O seznámení A. Sekerky s Havlíčkem již v Praze píše i Karel Hovorka. Havlíčkovy návštěvy Přelouče v letech 1848–1849 nejsou tak zcela
vyloučeny.

Stará sladovna, v níž Havlíček navštěvoval Antonína Sekerku

Havlíčkovy návštěvy
z Kutné Hory – první návštěva
Řadou zmínek máme doložené Havlíčkovy návštěvy Přelouče v době
jeho kutnohorského pobytu v letech 1850–1851.
První z nich je zdokumentována poměrně podrobně. Jak jsme si již
minule popsali, inicioval ji architekt Jan Nevole při své zářiové návštěvě
Kutné Hory r. 1850. Navrhl, že by se mohli znovu sejít v Přelouči u sládka
Sekerky. Kterousi následující sobotu tak Karel Havlíček řekl dvěma svým
přátelům Veselskému a Havlenovi: „Zítra pojedete se mnou oba na celý
den; v šest hodin ráno ať jste u mne.“ Cíl cesty neprozradil. V nedělních
ranních hodinách se tak všichni vydali na cestu. Nejprve se nechali dovézt povozem do Týnce nad Labem a poté pokrčovali dráhou, tím již
pět let fungujícím výkřikem moderní doby, do Přelouče. Tu strávili celý
den besedou v Sekerkově domě. Veselský popisuje náladu Karla Havlíčka
toho dne následujícími slovy: „Havlíček byl ten den jako vyměněn.“ Ta
slova si lze vysvětlit jako důsledek kontrastu mezi pobytem v Kutné Hoře, kde se Havlíček, řečeno jeho vlastními slovy, cítil „jako nahý v trní“,
a srdečnou společností spřízněných duší, kterou nalezl v Přelouči. O to
smutnější prý bylo následující pondělní ráno. Při loučení prý Havlíček
řekl: „Snad se vidíme naposledy.“ Při zpáteční cestě údajně Havlíček až
do Týnce nad Labem neřekl slova. Původně snad zamýšlel vracet se jinou

cestou, přes Kolín. V Týnci ale rozhodl: „Zde slezeme a půjdeme pěšky do
Kutné Hory, v Kolíně by mne četníci, kroků mých sledující, poznali a snad
i sebrali, neboť jsem se vzdálil bez povolení.“ „Ubohý,“ povzdechli si prý
přátelé a za obnoveného mlčení doprovodili Havlíčka až k jeho obydlí
v Kutné Hoře.
Takto byla první Havlíčkova návštěva v Přelouči popsána s odstupem
řady let ve spisu Petra Veselského Karla Havlíčka pobyt a porotní soud
a své již na tomto popisu sehrála Havlíčkova mučednická gloriola. Pozorujeme tu tendenci dodat této cestě ráz jakési osudovosti. Havlíček tu
věštecky tuší, že tato návštěva může být poslední, a to vše podtrhuje jeho
zadumanost při návratu. (Taková nálada by spíš odpovídala následujícímu roku, podzimu před brixenskou internací.) Karel Hovorka také upozornil na to, že zmiňované povolení o vycestování by odpovídalo až posledním měsícům života Havlíčka po návratu z Brixenu, ne roku 1850. Na
druhou stranu se jedná o svědectví účastníka této cesty, v jádru to bude
tedy informace pravdivá, jen lehce doplněná v duchu rodícího se mučednického mýtu.
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Historie

Havlíčkovy návštěvy
z Kutné Hory – další návštěvy
Havlíčkovy návštěvy v Přelouči byly v dalším průběhu roku 1850 a pravděpodobně i v roce 1851 četnější. Např. Karel Hovorka píše o tom, že Havlíček byl v Přelouči několikrát. Opírá se o svědectví pamětníků těch časů.
Josef Ledr v dějinách Přelouče píše dokonce následující: „V bytě Sekerkově
„v sladovně“ (č. 31) pobýval Havlíček často.“ Z dalších detailů je uváděno,
že diskuze u Sekerků probíhaly v patře domu sladovny na nároží dřívější
Tesánkovy (dnešní Hradecké) a Sladovní ulice. Neváhám, ač si uvědomuji
určitou nadnesenost tohoto označení, pro toto místo použít název salon,
protože se tu setkávaly osobnosti regionálního i nadregionálního významu – Havlíček, v Srbsku působící architekt Jan Nevole, mlynář, znalec práv
a svého druhu revolucionář Václav Pour i chrudimský právník Josef Benoni. Do této řady patří i samotný Antonín Sekerka. Domnívám se, že se tu
vracíme k událostem, na něž by Přelouč měla být právem pyšná.
Karel Havlíček toho času navštívil i jiná místa Přeloučska. Dle svědectví pamětníků prý jednou Karel Havlíček zjistil, že na něj na přeloučském
nádraží čekají četníci, a tak se prý nepozorovaně místo do centra Přelouče vydal do valského mlýna navštívit Václava Poura. Zpátky do Kutné
Hory Havlíčka tehdy vezl přeloučský rolník Josef Potůček.
Karel Hovorka ve svém textu také spekuluje o dalším možném cíli
Havlíčkových návštěv na Přeloučsku. Snad se v Přelouči rozhlížel i z výšin
u hřbitova a snad se díval směrem ke Svojšicím, rodišti manželky Julie,
snad se tam i někdy spolu vydali. Choltická kronika obsahuje zmínku
o tom, že Karel Havlíček navštívil při návštěvách z Kutné Hory i Choltice.
Tato informace prý vychází ze svědectví ředitele Hovorky.

Těmito místy procházel v polovině 19. století Karel Havlíček Borovský.
Záložna tehdy pochopitelně ještě nestála
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Historie, sport
Otoman zvaný Havlíček
Potomci Antonína Sekerky údajně uchovávali vzácný kus nábytku – kožený otoman zvaný Havlíček. Jednalo se prý o pohovku, na níž měl Havlíček
při návštěvách u Sekerků odpočívat. Dnes již bohužel neexistuje. Její zánik
patrně souvisí s nuceným vystěhováním Sekerkových potomků z Přelouče v 50. letech
20. století. Jedna varianta příběhu uvádí, že si nemohli s sebou vzít nábytek, a otoman
tak zůstal v Přelouči, kde se
jeho stopy následně ztrácí.
Jiná verze příběhu vypráví,
že část nábytku byla přeci
jenom odvezena na korbě
nákladního automobilu. Na
Náhrobní deska rodiny Sekerkových
své cestě se však vůz dostal
na přeloučském hřbitově

k mostku, který nebylo možné s takovým nákladem podjet. Část nábytku
tak byla složena do příkopu. Když se pro něj vrátili, byl už tento nábytek pryč,
někdo ho ukradl. Možná že mezi ukradenými kousky byl onen otoman, jejž
bychom dnes, s trochou nadsázky řečeno, považovali za pravou dotýkanou relikvii.
Karel Havlíček si o lidech nedělal iluze. Roku 1851 do svého Slovana
napsal: „Když se lidu ujímáš, proň pracuješ aneb v nebezpečí se vydáváš,
nesmíš za to nikdy očekávati to, co jmenujeme v obyčejném životě vděčnost. Pokud jde všechno dobře, přijmou od tebe s radostí všelikou práci,
budou tě třeba i chválit i v hospodě na tvé zdraví píti: přijdeš-li ale na této
cestě své do nebezpečí, k ourazu, neočekávej od nich nikdy pomoci aneb
oběti.“ Věříme, že Havlíčkovy návštěvy Přeloučska patřily k výjimkám a že
zde v dobách, kdy byl zaháněn do stále větší defenzivy, nacházel mezi přáteli
pouze samá srdečná přijetí.
(Pokračování příště)
Text a foto Martin Štěpánek

Fotohádanka
Správná odpověď lednové fotohádanky zněla: „Na černobílé fotograﬁi
byl rozestavěný objekt přeloučského podniku Radiotechna v dnešní Jaselské ulici. Jedná se o dům čp. 593 a hmotově se dochoval dodnes. Předchůdce tohoto výrobního objektu zde byl vybudován již v roce 1922. Původní továrna byla ale poškozena větrnou smrští dne 4. 7. 1929 a tak byla
přestavěna do podoby, kterou vidíme na fotograﬁi. Od listopadu roku 1930
se zde opět vyráběly radiopřijímače. Fotograﬁe tedy pochází zřejmě z let
1929–1930.“
V rámci losování se výherkyní stala Irena Rozkošná, gratulujeme. V redakci Roštu je připravený malý dárek. Odpovědi na novou fotohádanku
zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz a děkujeme vám za přízeň.

Aktuality od HC Jestřábi Přelouč
Ve dnech 26.–27. 2. se v našem novém areálu uskuteční již tradiční
camp reprezentace ČR U14.
V sobotu budou po celý den probíhat tréninky dle rozpisu reprezentačních trenérů. Na sobotní tréninkový program v neděli naváže prověrka
herní. Tak jak tomu bylo již v předešlých letech.
V neděli proběhne celodenní Challenge Cup 22!
Účastníci turnaje:
ČR U14 červená
ČR U14 bílá
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ČR U18 juniorky
HC Jestřábi Přelouč – Dorost/žáci (kombinovaný tým)
HBC Pardubice (?) – dorost
Přijďte se podívat na talentované naděje našeho sportu a možná i budoucí reprezentanty. Je také možné, že v širším výběru ČR U14 se objeví
i některá naděje z našeho klubu HC Jestřábi Přelouč!!!
Rádi vás přivítáme na první velké akci na novém hřišti.
Vedení HC Jestřábi

Orel Přelouč – oddíl ﬂorbalu
Regionální liga mužů
Orel za uplynulý měsíc odehrál v Královehradecko-Pardubické lize hned čtyři utkání. Na domácí půdě dokázali remizovat s favorizovaným
Dvorem Králové n.L. 4:4 a následně porazit tým
Sokoli Pardubice B 6:3. Proti Pardubicím se třemi
body prosadil Radim Křinka, dlouhodobá opora
orelských řad. Pardubičtí si ovšem tuto porážku
vzali osobně, protože na odvetu konající se o měsíc později v hale ve Skutči dorazili připravení a motivovaní. Díky povedené druhé třetině deklasovali
Orla o šest branek, finální skóre hlásalo propastných 3:9. Mizerný výlet ve Skutči pokračoval druhým utkáním proti domácímu FbC, který systematickou defenzívou úplně anuloval jakékoliv
přeloučské ofenzivní snahy. Nakonec z toho byla
porážka 0:6 a uvědomění skutečnosti, že nadějné
ambice na atakování předních příček tabulky byly
pouze pomíjivým snem.

Regionální liga dorostenců
Přeloučští dorostenci sehráli poslední turnaj
před Vánoční pauzou ve sportovní hale ZŠ Sme-

tanova, kde na domácí půdě hostili silné celky
z Poličky, Hostinné a FBC SION. Poličku dokázali
zdolat díky silné třetí třetině, ve které prokázali nezlomnou sílu vůle a navrátili se z deficitu 3:5. Po
konečném hvizdu svítilo na tabuli skóre 8:6. Následoval souboj s FBK Kobra Hostinné, ve kterém
se střetli dva nejproduktivnější hráči ligy. Toto
utkání lépe vyšlo hostím, kteří i díky dvou přesným trefám jejich ofenzivního esa zvítězili 9:3. Posledním soupeřem dne byl hradecký Sion, přímý
konkurent v boji o přední příčky. Stav v průběhu
třetí třetiny byl opět pro Orla nepříznivých 5:7,
v hektickém závěru však domácí strhli skóre na
svou stranu dvěma góly v poslední minutě a triumfovali tak 8:7. Níže je uvedena ligová tabulka po
odehrané podzimní polovině soutěže:
1.
Florbal Primátor Náchod B
22
2.
FBK Piráti Sokol Chrudim
21
3.
1. Fbc Polička
19
4.
FBC SION
18
5.
Orel Přelouč
18
6.
HAGA Pardubice
16
7.
FBC Letohrad Orel
16
8.
FBK Kobra Tatran Hostinné
14

9.
10.
11.
12.

FBC Dobruška
Sokol Chlumec n. Cidlinou
FBC Česká Skalice
FLORBAL Hlinsko

8
7
7
0
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V sobotu 12. 2. proběhne v městské hale ZŠ
Smetanova turnaj elévů. Pokud chcete vidět budoucí talenty přeloučského florbalu, přijďte se
podívat od 10:00.
Na závěr pak připomínáme, že je možné začít
hrát florbal ve všech věkových kategoriích dětí
a mládeže. Stačí přijít na trénink v úterý či čtvrtek
mezi 16 a 19 hodinou do městské haly Za Fontánou a přihlásit se u trenérů, nebo zavolat na číslo 732 610 593.
Václav Kumstýř

Elektrárna Chvaletice podporuje ragbyový klub v Přelouči
Ragbyový klub má v Přelouči už bezmála padesátiletou tradici a Elektrárna Chvaletice patří
mezi jeho důležité partnery. Na povídání o tomto
krásném sportu jsme si nemohli vybrat nikoho
povolanějšího než Martina Kohouta. Dlouholetý
hráč, bývalý kapitán a trenér, v současnosti sportovní ředitel Rugby Clubu Přelouč je zároveň vedoucím oddělení péče o zařízení – společné technologie ve chvaletické elektrárně.
Zkuste na začátek představit Rugby Club Přelouč.
Rugby Club Přelouč byl založen v roce 1974
a momentálně působíme v soutěžích v celkem
osmi kategoriích a máme 158 členů. Z toho třiadevadesát dětí v kategoriích U6 až U18, což je zásluhou především našich trenérů mládeže, kteří dětem věnují spousty svého volného času. Muži hrají
už třetím rokem nejvyšší českou soutěž, což mi dělá velkou radost, protože jsme extraligu předtím
hráli naposledy v 90. letech a pak v roce 2008.
Zažíváme teď poměrně úspěšné období, kdy
jsme v ragby o sedmi hráčích, které je k vidění
i na Olympijských hrách, získali celkem pět medailí z mistrovství České republiky, třikrát jsme
se stali vicemistry ČR a dvakrát skončili na třetím místě.
Daří se nám vychovávat i reprezentanty, a to
jak v juniorských kategoriích, tak v mužích. Aktuálně máme v mužském týmu tři reprezentanty,
přičemž Jan Čížek je dokonce kapitánem českého
národního družstva. Momentálně je bohužel zraněný a stal se po dobu léčení a rekonvalescence
asistentem trenéra reprezentace. To je asi největší
úspěch přeloučského ragby, nikdo v historii klubu
to takhle daleko nedotáhl.

Zapomenout nesmím ani na ženy, které hrají
zmíněné sedmičkové ragby. Ženský tým momentálně střídavě hraje nejvyšší soutěž. Snažíme se
tým omladit, což se pomalu daří a myslím, že před
sebou má určitě zajímavou budoucnost.
Jak populární je ragby v regionu?
Tím, že jsme klub s téměř padesátiletou tradicí,
veřejnost už nás vnímá a máme skvělé fanoušky.
V Přelouči máme vynikající zázemí. Mnohde si třeba nedovedou představit, že si během mistrovství
světa pronajímáme kino a ﬁnálové zápasy sledujeme společně s našimi fanoušky a příznivci. Vždycky je to perfektní událost s úžasnou atmosférou.
Partnerem klubu je Elektrárna Chvaletice, jak dlouho tato spolupráce funguje? Spolupráce s chvaletickou elektrárnou začala vlastně hned poté, co ji
převzala Severní energetická. Od té doby je elektrárna partnerem klubu a každoročně nás podporuje i finančně. Také letos jsme získali finanční
podporu a stejně jako v uplynulých letech i tentokrát půjdou peníze hlavně na dopravu.
Jsme totiž jediný východočeský ragbyový klub,
takže na zápasy a turnaje cestujeme se všemi kategoriemi prakticky po celé republice. Občas se
stává, že od nás o víkendu vyráží do všech koutů
republiky i sedm autobusů.
Za ragby cestujete i po světě, je to pravda?
Ragby je srdcovka a s kamarády cestujeme po
světě a chceme zažít největší události, které jsou
s ním spojené. Byl jsem už na třech mistrovstvích
světa ve Francii, v Anglii a v Japonsku. Pokud je
šance, jezdíme i na Pohár 6 národů. Letos jsme se
byli na podzim podívat ve Skotsku. Hlavně cestování nebylo s ohledem na všechna proticovidová

opatření úplně snadné, ale nakonec to byl úžasný zážitek.
Ragby je taková velká rodina a funguje skvěle po
celém světě. V našem sportu je zakořeněno základních pět principů, podle kterých se řídí každý ragbista. Čestnost, nadšení, respekt, soudržnost a disciplína. V tom je kouzlo ragby, kde je s absolutním
respektem přistupováno ke spoluhráčům, k protihráčům a rozhodčím. Ctí to i fanoušci, takže se nemusíte obávat sedět na tribuně mezi fans soupeře
a mnohdy si i vzájemně koupíte pivko. Uvidíme, jak
se bude vyvíjet epidemická situace, rádi bychom na
jaře vyrazili za ragby znovu, tentokrát do Irska nebo
Itálie a v plánu máme samozřejmě cestu na mistrovsví světa do Francie v roce 2023. Můj velký sen je podívat se na Nový Zéland, do země ragby zaslíbené.
Co dělají ragbisté v zimě, když se nedá hrát
venku?
Extraliga se znovu rozběhne v březnu, do té doby probíhá zimní příprava, chystáme se také na
soustředění. V tomto období je to hodně o práci
v posilovně a běhání, protože ze síly a z fyzické kondice, kterou nabereme teď, budeme žít v podstatě zbytek sezony. Trénujeme obvykle třikrát týdně,
což sice není úplně optimální, ale protože nejsme
profesionální sportovní klub, častěji to v našich
podmínkách není možné. Jinak ale ragbisté v zimě dělají totéž, co všichni ostatní. Těšíme se na
Vánoce v okruhu svých blízkých a doufáme, že se
vše postupně zase po všech peripetiích vrátí do
normálu a my se budeme moci věnovat svému
oblíbenému sportu a budeme mít možnost tuhle radost sdílet i s našimi příznivci.
Rozhovor připravila
Eva Maříková (Sev.en Energy AG)
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Doplňovačka
Doplňovačka – „NEJ“ v naší republice
Tajenka lednové doplňovačky byla: Milešovka
Milešovka (německy Milleschauer, Donnersberg) je nejvyšší
hora Českého středohoří. Její vrchol leží ve výšce 836,7 metrů nad
mořem. Jméno získala podle nedalekého Milešova (2 km). Byla
zde zřízena národní přírodní rezervace (51,3 ha, od roku 1951).
Z vrcholu hory je kruhový rozhled do dalekého okolí, Milešovka
totiž všechny ostatní vrchy v Českém středohoří výrazně převyšuje a je považována za největrnější horu Česka, bezvětří je tu jen
osm dní v roce.
V roce 2013 došlo k opětnému vyhlášení národní přírodní rezervace ve vrcholové partii Milešovky. Nové vyhlášení odstranilo
rozdíly mezi historickými údaji a současnou rozlohou území, které vyžaduje ochranu.
Na vrcholu Milešovky vznikla ve dvacátých letech 19. století
jedna z prvních horských restaurací v Čechách. V roce 1905 byla
na vrcholu zřízena meteorologická stanice a u ní pak 19 metrů vysoká rozhledna. O její zbudování se zasloužil teplický průmyslník
a nadšený alpinista Reginald Czermack, čestný předseda Horského spolku pro severozápadní Čechy v Teplicích. Na návrh stanice bylo vypsáno
výběrové řízení, v němž zvítězil projekt architekta J. Hocka v romantickém duchu.
Návštěvy Milešovky turistického charakteru začaly na přelomu 18. a 19. století a souvisely s rozvojem lázeňství v Teplicích. Už v roce 1808
mělo Milešovku navštívit kolem šesti tisíc osob.
Dnes je na vrcholu hory stálé meteorologické pracoviště Ústavu fyziky atmosféry, součást Akademie věd ČR. Za příznivého počasí může rozhlednu navštívit veřejnost a ve věži si prohlédnout stálou expozici. Výstup je obvykle provázen odborným výkladem o historii a výsledcích meteorologických pozorování. Na vrcholu se též nachází významný telekomunikační bod, užívaný zejména pro dálkový přenos dat (mimo jiné i pro
komunikaci mezi Prahou a některými městy v severních Čechách). Funguje zde také stálá meteorologická a telekomunikační služba. Pro zajištění
provozu na vrcholku hory byla od severu zřízena malá nákladní lanová dráha. Na vrcholu je o sobotách, nedělích a svátcích otevřená restaurace,
od pátku do neděle je otevřený bufet. Rovněž se zde nachází řada informačních tabulí věnovaných historii meteorologické observatoře, okolní
přírodě a meteorologii.
V rámci losování se výherkyní stala Olga Fialková, gratulujeme. V redakci Roštu je připravený
malý dárek. Nové odpovědi zasílejte jako vždy do redakce Roštu na mail: rost@mestoprelouc.cz.

DOPLŇOVAČKA
Největší zachovalá pevnost.
1. Závody koní. – 2. Nevelké díly. – 3. Dopravo vání. – 4. Maličké dárky. – 5. Služební
železniční vozíky. – 6. Dolíky (zdrobněle). –
7. Pár orgánů čichu.
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Křížovka

KŘÍŽOVKY 2022  FILMY S FRANTIŠKEM FILIPOVSKÝM
Správné znění lednové křížovky bylo: Škola základ života. V rámci losování se výherkyní stala Ludmila Černá,
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.
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Příští číslo Roštu vyjde v pátek 11. 3. 2022.

Pokračování programu na předposlední straně.

