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Charita Přelouč
slaví 20 let působení
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Návrat dopisovatelky
Marcely Danihelkové s články z historie
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Rada města
Na 49. schůzi Rady města Přelouče

ze dne 29. 10. 2020 se projednalo celkem
25 bodů. Například podnět občanky na
úpravu okolí rozptylové loučky na měst-
ském hřbitově v Přelouči včetně návrhu
na rozšíření plochy pro tento způsob po-
hřbívání, majetkové převody a zřízení věc -
ných břemen, zápisy KMS Tupesy ze dne
4. 9. 2020 a KMS Lhota – Škudly ze dne
9. 9. 2020, také například souhlas s použi -
tím loga města na tiskovinách Charity Pře -
louč v souvislosti s 20. výročím jejího za -
ložení. Radní odsouhlasili podání žádos ti
o příspěvek na projekt „Rekonstrukce
chodníku podél silnice I/2 v ulici Pardu -
bická, Přelouč“, smlouvu o podmínkách
zřízení stavby „Splašková kanalizace Mě-
lice s převedením odpadních vod do Lo-
henic“ uzavíranou s Pardubickým krajem
zastoupeným Správou a údržbou silnic
Par dubického kraje, kterou se sjednává
po vinnost jednorázové peněžité náhrady
ve výši 100 675 Kč bez DPH za zásah do
silničního tělesa z důvodu uložení kana-
lizace. V rámci projektu Rekonstrukce ve -
řej ného osvětlení v místní části Mělice se

také odsouhlasil dodatek č. 1 smlouvy se
společností ENERGOLAND spol. s r. o.
Srno jedy, kterým se smluvně sjednaný
roz sah prací rozšiřuje o dodávku a mon -
táž stožárů, svítidel a rozvaděče veřej-
ného osvět  lení včetně jeho zprovoznění
a de mon táž stávajících stožárů a svíti-
del a smluvní ce na se tak zvyšuje o část-
ku 1 384 251,24 Kč bez DPH. Na této radě
se také schválila smlouva o dílo na rea -
lizaci veřejné zakázky „VÍCEÚČELOVÉ
HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLO CHA) – 2. část –
Kluziště s umělým ledem“ s dodavatelem
BaP HOLDING a.s. Brno – Královo Pole za
nabídkovou cenu 7 421 500 Kč bez DPH.
Další schválená smlouva se týkala pod-
mínek provedení stavby uzavíranou me-
zi Pardubickým kra jem a městem Pře-
louč, kterou se opravňu je město Přelouč
umístit stavbu „Stavební úpravy jídelny
a kuchyně budovy školní jídelny v ulici
Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“ na po-
zemku p.č. 905/12 v k.ú. Přelouč, ve
vlastnictví Pardubického kraje. O částku
65 360 Kč bez DPH se snižuje kup ní cena
akce „Chodník a veřejné osvětlení ulice
Kladenská, Přelouč“, kterou prováděla
společnost Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

z důvodu úpravy rozsahu městem poža-
dovaných prací. 

Dne 12. 10. 2020 se konala 50. schů-
ze Rady města Přelouče a například se
zde projednalo a doporučilo zastupitel-
stvu města schválit smlouvu o upsání akcií
mezi městem Přelouč a společností VaK
Pardubice, schválilo se několik záměrů na
pronájem pozemků a zřízení věcného bře -
mene, radní schválili také dodatek č. 10 ke
smlouvě o nájmu mezi městem Přelouč
a Komerční bankou, a. s., kterým se nájem-
ci ukládá povinnost zajišťovat revize elek -
troinstalace v pronajímaných prostorách.
Projednaly se body z jednání KMS Štěpá -
nov ze dne 23. 9. 2020 a OV Klenovka ze
dne 11. 9. 2020 a také návrh OZV č. 2/2020
o veřejném pořádku.

Na 51. schůzi Rady města dne 15. 10.
2020 se schválila Dohodu o vzájemných
právech a povinnostech, mezi městem
Přelouč a manželi Č. týkající se pozemků
v k.ú. Přelouč, na nichž bude umístěna
stavba Zkapacitnění kanalizace. 

Všechna usnesení naleznete na strán-
kách města.                                     MG

lis
to

p
ad

 2
0

2
0

11/20

Inzerce
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

2
11/20

Začínáme 9. 11. 2020Začínáme 9. 11. 2020

PRODEJ
VÁNOČNÍHO ZBOŽÍ

PRODEJ
VÁNOČNÍHO ZBOŽÍ



Zprávy z radnice – aktuality 

5

Veřejné osvětlení Mělice
Firma Energoland realizuje pro ČEZ Distribuce na základě provedeného

výběrového řízení kabelizaci vrchního vedení elektrické energie v Mělicích. 
Město Přelouč se rozhodlo využít této investiční akce a požádalo firmu

Energoland o vypracování cenové nabídky na pokládku kabelů, dodávku
a montáž stožárů, svítidel a rozvaděče včetně jeho zprovoznění a demontá -
že stávajících stožárů a svítidel v Mělicích podél silnice na Lohenice a Živa -
nice. Na tuto akci je připravena projektová dokumentace „III/32219 – Mě-
lice – II/333, SO 431 Veřejné osvětlení“ a „Chodník podél silnice III/32220
ve směru na Lohenice, SO 432 Veřejné osvětlení“ včetně platného staveb-
ního povolení. Část navržených kabelů veřejného osvětlení je navržena ve
stejné trase jako kabely ČEZ Distribuce. 

ČEZ Distribuce odsouhlasil uložení části kabelů veřejného osvětlení do
společné zemní rýhy pro rozvody elek-
trické energie. Firma Energoland před -
ložila výhodnou cenovou nabídku a ra-
da města odsouhlasila smlouvu o dílo.

Pokládka kabelů veřejného osvětlení podél silnice na Lohenice a Živa-
nice je dokončena, kabely jsou přivedeny do pouzdrových základů pro sto -
žáry veřejného osvětlení. Dokončení prací podle smlouvy o dílo je plánová -
no do 22. 12. 2020. 

Kanalizace Mělice 
s převedením odpadních vod 

do Lohenic
Pokračují stavební práce na stavbě kanalizace v Mělicích a části Lohenic

(ve směru od Mělic). Stavební firma dokončila pokládku 1730 metrů výtlač -
ného potrubí z Mělic do Lohenic bezvýkopovou technologií a dokončuje část
gravitační kanalizace (stoky V) v silnici III/32220 v Lohenicích s napojením na
stávající kanalizaci. Stavební práce probíhají v souladu s ča sovým harmono -
gramem stavby.                                          Odbor správy majetku, M. Beránek
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Obnova sadu v Lohenicích
Dne 24. 10. 2020 se uskutečnila obnova sadu v místní části Lohenice.

Celá akce byla uskutečněna ve spolupráci s místními občany Lohenic a od -
boru životního prostředí Městského úřadu Přelouč. Celkem bylo vysazeno
27 ks ovocných stromů v druhovém zastoupení hrušeň 4 ks, jabloň 15 ks,
kaštanovník 1 ks, švestka 3 ks, třešeň 1 ks a višeň 3 ks. Výsadba stromků se
nesla v přátelském duchu a nezbývá než doufat, že to nebyla poslední ak -
ce tohoto druhu na území města Přelouče a jeho okolí. Závěrem bych chtěl
všem zúčastněním poděkovat jak za organizaci této akce, tak za samotné
vy sázení jednotlivých stromků.              Mgr. Jan Feranec

Mysleme ekologicky, 
buďme zodpovědní

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost,
nebo ochrana životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím při -
cházejí eko-nadšenci v posledních letech. 

Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průbě -
hu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpověd nost“,
ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně
změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně po škodila. 

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní re-
zervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chrá-
něným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je
Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů. 

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území,
je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie,
ne jen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírod -
ní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly za-
teplení, řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tisk-
neme jen to, co je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plo -
chy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků,
nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy,
motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro
obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec pře -
dat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpět -
ný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma. 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se
vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří pří -
rodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější než nová
těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zá -
řivek) do přírody.

Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naše město
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hus-
tou síť sběrných míst, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační fir -
my i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří městu Přelouči finanční prostřed -
ky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů. 

Ekolamp
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Svoz větví 

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

q pro město Přelouč

v pondělí 16. listopadu 2020
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, 

a to nejdříve víkend před svozem. 

q pro místní části Klenovka, Štěpánov,
 Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice 
    a Tupesy 

v pondělí 23. listopadu 2020
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, 

a to nejdříve víkend před svozem. 

Samotný svoz větví bude probíhat od pondělí do pátku
v závislosti na jejich množství; větve však musí být před
domem již v pondělí, neboť není možné vracet se více-
krát na jedno místo. V případě větví umístěných později
bude technickými službami účtován poplatek za odvoz
nebo si majitel větví bude muset odvoz zajistit sám. Dě-
kujeme za pochopení. 

Svoz bioodpadu 
v hnědých 

plastových nádobách
Oznamujeme občanům města Přelouče a místních čás -
tí, že svoz bioodpadu zajišťovaný pomocí hnědých po-
pelnic bude prováděn do konce 48. týdne;

poslední týdenní svoz tedy bude uskutečněn
v týdnu od 23. do 27. listo padu 2020

v závislosti na dané lokalitě. 
O dalším svozu hnědých popelnic v zimním období 

budete včas informováni.
Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické je možné biologicky
rozložitelný odpad ukládat celoročně. 
Připomínáme pro vozní dobu sběrného dvora:
                       Pondělí     13.00 – 17.00 hod.
                       Středa       10.00 – 15.00 hod.
                       Pátek        13.00 – 17.00 hod.
                       Sobota        8.00 – 12.00 hod.

Památník Františka Filipovského nově ve vstupním prostoru 
do Městského úřadu v Přelouči

František Filipovský patří mezi nejvýznamnější rodáky našeho města. Dlouhá léta měl tento vynikající herec a dabér na svém rodném domě v Praž -
ské ulici pamětní desku. V rámci jeho 110. výročí narození v roce 2017 připravil Matěj Pešta v prostorách KICMP panelovou výstavu věnovanou tomuto
umělci. Zároveň u příležitosti tohoto významného jubilea vytvořil Josef Dvořáček sádrový odlitek památníku Františka Filipovského s názvem „Sto de -
set let od narození Františka Filipovského“ – 1907–2017. Od úterý 6. října 2020 můžete vidět tento památník nově nainstalovaný ve vstupním prostoru
do Městského úřadu v Přelouči.             Fotografie M. Pešta, text MG

Sportovní areál u ZŠ Kladenská se pomalu rýsuje
Jedním z větších veřejných zakázek, které bě -

ží i v tomto podzimním období, je „Sportovní hřiš -
tě s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Pře -
louč“. Buduje se zde sportovní areál, který bude
tvořit atletický dvoudráhový ovál 150 m dlouhý
s čtyřdráhovou rovinkou dlouhou 65 m s dosta-
tečným místem pro start a doběh s dvouvrstvým
polyuretanovým povrchem červené barvy. Po-
dél východní části atletické dráhy je vzhledem ke
stá vajícímu převýšení terénu navržena betono-
vá opěrná zeď v = 0,5 m ze ztraceného bednění,
která bude osazena po celé délce ocelovým po-
zinkovaným zábradlím. Jižní půlkruh bude sloužit
jako sektor pro vrh koulí s betonovým odhodištěm
a travnatým dopadištěm. Uvnitř atletického ová -
lu bude umístěno víceúčelové hřiště 22 x 44 m

s umělým jednovrstvým polyuretanovým povr-
chem červené barvy, které bude opatřeno oplo-

cením z mantinelu z dřevěných fošen jednome-
trové výšky, doplněného záchytnými sítěmi do
výšky 4 metrů. Mezi atletickou rovinkou a více-

účelovým hřištěm bude umístěn sektor pro skok
daleký s rozběžištěm 28 m s dvouvrstvým poly -
uretanovým povrchem červené barvy a doskočiš -
těm z jemného křemičitého písku. Ve východní
části areálu bude umístěn dřevěný sklad cca 14 m2.
V celém areálu budou doplněny komunikace a ma -
nipulační plochy ze zámkové dlažby. Řešit se bu -
de také příjezdová komunikace. Pro snadnější vy -
užití hřiště ve večerních hodinách bude sportovní
areál osvětlený umělým osvětlením. Zhotovitelem
tohoto projektu je společnost Linhart, spol. s r. o.
a předpokládaný termín zhotovení se plánuje na
jaro příštího roku. Doufejme, že děti budou mo-
ci již na jaře nejenom chodit opět všichni společ -
ně do školy, ale sportovat také na novém hřišti.

Text, fotografie MG
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Týden knihoven
5.–10. 10. 2020

Městská knihovna Přelouč, stejně jako všech -
ny ostatní knihovny v České republice, zahá-
jila v pondělí 5. října Týden knihoven. Situace
nebyla nijak příznivá hromadným akcím, pro-
to jsme se zaměřili už při přípravě na komorní
programy pro děti i dospělé.

V čítárně knihovny jsme zahájili výstavu pů -
vabných grafik Josefa Kábrta, která zde bude
k vidění až do konce listopadu, v dětském od-
dělení se zase objevil proutěný koš plný záhad -
ných balíčků. Jsou v nich pochopitelně knihy
a Tajemství proutěného košíku je určeno pře -
devším těm, kdo neváhají riskovat a nebojí se
dobrodružství. Což je většina dětských čtená -
řů a máme radost, že hrají společně s námi. An -
ketní lístky budou na konci listopadu slosová -
ny a výherci získají krásné knihy.

Protože pátek 9. 10. byl celostátně vyhlá-
šen jako náhradní termín Noci s Anderse -
nem, připravili jsme pro milovníky pohádek
H. Ch. Andersena podvečerní pohádkovou
cestu parkem. Podařilo se nám vymyslet téměř
bezkontaktní způsob, jak provést soutěžící
hravou stezkou tak, aby mohli plnit soutěžní
úkoly, nepotkali jiné soutěžící a ještě si užili sto -
pování pohádkových postav, ukrytých v okol -
ní cesty. Sladká odměny na konci čekala na
všechny, kteří přišli.

V sobotu 10. 10. odpoledne se zájemci
o opravy knih konečně dočkali Knihvazačské

dílny první pomoci. Mistr Jaroslav Těsnohlídek
do naší knihovny občas přijíždí ukázat dětem,
jak opravovat učebnice, ale tentokrát jsme po -
zvali dospělé, aby se naučili, jak zachránit rodin -
né poklady a oblíbené knihy. Počet účastníků
byl na přání knihvazačského mistra omezen
hned při vyhlášení akce, takže jsme dílnu i za
přísných hygienických omezení zvládli bez pro -
blémů.

Doufáme, že příští Týden knihoven se bu-
de konat v mnohem veselejších časech a tě-
šíme se na všechny, kteří ho oslaví s námi.

L.H.

Univerzita třetího věku
jede dál

Tento podivný podzim příliš nepřeje vzdě-
lávání dospělých. Ale naše Univerzita třetího
věku se stejně jako vzdělávání ve školách pře-
sunula do virtuálního prostředí a my jsme veli -
ce hrdí na naše seniory, kteří nejen zvládli do -
končit letní semestr, ale neváhali se zapsat i do
semestru zimního. Studium před ně staví stá-
le další náročné výzvy a oni je zdolávají krůček
po krůčku a nevzdávají to. Držíme všem palce
a těšíme se, až místo SMS a internetového spo -
jení konečně budeme zase všichni pohroma-
dě, napečeme si něco dobrého ke kávě a bude -
me vzpomínat, jaká to byla divoká jízda.

L.H.

NOVÉ KNIHY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

NAUČNÁ LITERATURA
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KRÁSNÁ LITERATURA
GABALDON, Diana 
Vepsáno krví vlastního srdce. 
Praha: Dobrovský s.r.o., 2020.
GABLÉ, Rebecca 
Cizí královna. 
Praha: Ikar, 2020. Historický román německé autor -
ky, zasazený do saských zemí poloviny 10. století,
navazuje na titul Hlava světa.
HESS, Annette
Osvětimský proces. 
Praha: Euromedia Group, 2020. Psychologický
román s milostnou zápletkou vypráví příběh
mladičké tlumočnice Evy, která se v 60. letech
20. století účastní osvětimského procesu.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
HORÁČEK, Petr 
Nejkrásnější místo na světě. 
Praha: Portál, 2020.
FORSSÉN EHRLIN, Carl-Johan 
O králíčkovi, který chtěl usnout: nová cesta, jak
uspávat děti. 
Zlín: Kniha Zlin, 2015. Pohádkový příběh o králíč -
kovi, který má potíže s usínáním a potřebuje se
naučit zklidnit. Kniha švédského psychoterapeuta
určená k předčítání dětem před spaním vychází
z účinných psychologických technik relaxace.
VRÁNA, Pavel 
Andílci se perou. 
Praha: Bambook, 2019. Doby, kdy nebe s peklem
nemluvilo, jsou ty tam. Důkazem toho jsou Otík
s Lucinkou, kteří si nevyhrají s nikým jiným tak do -
bře, jako se dvěma čertisky z podzemí.

JK.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Vzpomínka

Dne 9. listopadu 2020 uplyne 20 let od úmrtí pana Stanislava ČERNOVSKÉHO. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomíná manželka Božena, děti Stáňa a Aleš s rodinami.

Jubilanti září
Marie Žáčková                                          88 let
Václav Riegr                                               88 let
Jiřina Pazderová                                        80 let

Jubilanti říjen                                       
Vlasta Horáková                                       95 let
Jiří Hubáček                                               94 let
Libuše Bečičková                                      94 let
Marie Křinková                                         93 let
Vladislav Červa                                         89 let
Helena Faktorová                                     88 let
Věra Kučerová                                           88 let
Jiřina Hykšová                                           87 let
Věra Popovičová                                       87 let

Metodějka Rumlová                                87 let
Anna Mašková                                          86 let
Ladislav Černý                                           86 let
Libuše Václavková                                    85 let
Bedřich Netušil                                         85 let
Rája Schletterová                                      80 let
Marta Milerová                                         80 let
Milena Rýdlová                                         80 let
Eva Salfická                                                80 let
Ivan Rokyta                                               75 let
Olga Dytrichová                                       75 let
Jiří Vacek                                                    75 let
Karel Chvojka                                            75 let

Stříbrná svatba
Romana a Milan Rozkošných                  7. 10.

PŘELOUČÁCI 
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Poděkování 
přeloučským dobrovolným hasičům

Přeloučští dobrovolní hasiči převzali poděkování a medaile od
1. náměstka Pardubického kraje Romana Línka a senátora JUDr. Mi -
roslava Antla za dlouhodobou službu ve Sboru dobrovolných ha-
sičů okresu Pardubice a v této době za pomoc při práci v boji s epi -
demií Covid19.

Práce našich hasičů si velice vážíme, připojujeme se k poděková -
ní a gratulujeme.                                Město Přelouč

POZVÁNKA
Vážení posluchači – zájemci o poslechové pořady,

které pro nás všechny připravuje a uvádí 

pan JIŘÍ ČERNÝ 

Zveme Vás na další společný večer, 
který se bude konat opět 

v restauraci NA STARÉ POŠTĚ a sice:

ve středu 16. prosince 2020 od 19.00 hod.

Tématem celého pořadu 
bude zpěvák, 

hudebník, skladatel i textař 

VLADIMÍR 
MIŠÍK
Letos třiasedmdesátiletý pražský muzikant 

vydal až dosud více než dvacet velkých desek.
J. Černý je dlouholetým Mišíkovým přítelem 

a také sousedem na pražské Letné. 
Budeme mít tedy možnost poslechnout si i informace, 

které jsou vzácné.

Předprodej vstupenek začne 
v úterý 1. prosince 2020 Na Staré Poště.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Zábavné odpoledne 2. C
Ve středu 9. září si stejně jako minulý rok v tu -

to dobu užila třída 2. C se svými rodiči a souro-
zenci sportovní odpoledne s večerním opékáním
buřtů. Akce se uskutečnila na rugbyovém hřišti,
kde čekalo na děti 14 soutěží. Převážně se jedna-
lo o disciplíny sportovní, ale také vědomostní
nebo ty, kde si děti mohly prověřit svoji zručnost.
Tři sportovní nachystali trenéři rugby. Nejen že
děti na každém stanovišti čekala sladká odmě-
na, ale také si za splnění úkolů nasbíraly razítka,
která potom vyměnily v obchůdku za ceny. 

Poděkování patří nejen rugby klubu za po -
skyt nutí zázemí a aktivní zapojení do soutěží, ale
také rodičům, kteří obstarali ostatní stanoviště.
Děkujeme také Mykabu za zapůjčeníí pomůcek.
Počasí bylo krásné, buřtíky jsme nespálili a děti
byly spokojené. Celá akce na zahájení školního
roku se nám vydařila na jedničku, tak doufejme,
že jich budou mít druháčci co nejvíce i v žákov-
ských knížkách. 

Dravci pod Záložnou
Hned druhý týden školy měli žáci zpestřený

letovými ukázkami dravců a sov společnosti Sei -
fe ros, která se věnuje zejména jejich ochraně. Vy-
slechli si nejen poutavé a úsměvné historky z cho -
vu a výcviku dravců a sov, ale zejména se dověděli
základní poznatky z jejich života (potrava, náro-
ky, způsob lovu), o rozšíření na našem území ne-
bo o případných příčinách jejich ohrožení a úbyt-
ku v přírodě. 

Kuřimská společnost přivezla na ukázku způ -
sobu lovu či letu například luňáka, orla bělo hla -
vé ho, puštíka obecného, sovu pálenou, výra vel-
kého nebo jestřába lesního. Dále byli představeni
kalous ušatý, sokol stěhovavý, raroh velký a dal-
ší. Kromě výjimek šlo tedy o druhy z našeho úze-

mí. Poté došlo na malé přezkoušení z toho, co
si žáci za pamatovali. Ti nejbystřejší získali malou
odměnu. 

V druhé části programu proběhly letové ukáz -
ky dravců, kterých se zúčastnili i vybraní žáci. Obe -
censtvo tak mohlo vidět výjimečné letové schop -
nosti opeřenců, zejména rychlost, jakou chytají
svou kořist (v našem případě vycpaninu). Závě-
rem této části si žáci zblízka prohlédli a mohli
pohladit naši největší sovu, výra velkého. Velký
potlesk na závěr byl důkazem toho, že předsta-
vení se všem moc líbilo. 

Projekt ACET
V druhé polovině září byli žáci osmých tříd za -

pojeni do projektu ACET, který měl žákům uká-
zat, že vnější krása není všechno, že to, co je líbi -
vé pro jednoho, nemusí nutně zaujmout toho
druhého a že opravdovou krásu člověk nosí
uvnitř. Nesl název Kult krásného těla. Zpočátku
se na promítací ploše objevila postava svalovce,
a tak většina žáků tipovala, že nadcházející mi-
nuty budou věnovány tematice zdravé výživy či
tomu, jak si vypěstovat krásnou postavu.

Následovala však krátká ukázka z filmu Tro-
sečník a hned za ní dostali žáci první úkol – před -
stavit si, co by si vzali s sebou na pustý ostrov.
V rozdaných obálkách napočítali celkem 18 kar-
tiček s pojmy, jako např. telefon, důstojnost, te-
levize, sladkosti. Postupným vyřazováním jim
nakonec mělo zbýt pět věcí, bez kterých by se
podle jejich názoru na ostrově neobešli. Většina
se shodla na pojmech: víra, naděje, rodina. 

Poté žáci zhlédli chronologicky seřazené fo-
tografie žen a mužů, jež byli ve svých dobách ja-
kýmsi vzorem krásy, a měli prostor k diskuzi. Zá-
věrečným úkolem bylo připevnit si kolíčkem na
záda čistý papír, na který ostatní spolužáci měli
možnost napsat, čeho si na onom žákovi váží, co
na něm oceňují nebo proč ho mají rádi. Žádný

papír nezůstal prázdný. Někteří byli velmi mile
překvapeni, co se o sobě dočetli, a shodli se na
tom, že si papír nechají jako jakési povzbuzení
na chvíle, kdy je obklopí chmurné myšlenky. 

Pasování na čtenáře
Tak, a už jsme čtenáři, mohli si nedávno říct

všichni druháčci. Pravda, byli jimi jistě už v červnu,
ale prokázat, že umí číst, mohli až nyní v září. Zá -
sluhu na tom jistě mají i rodiče, neboť několik pís-
men museli zvládnout i v náročném období dis-
tanční výuky. Paní Kniha a Rytíř všech písmenek
pasovali loňské prvňáčky na čtenáře v obřadní
síni přeloučské Záložny. Nyní mají děti cestu do
světa fantazie otevřenou. Ať na ní prožijí mnoho
poučného, dobrodružného, lidského a ať se knihy
stanou trvalou součástí jejich životů! Městské
knihovně děkujeme. 

Kytičkový den
30. září proběhla v prostředí naší školy tra-

diční sbírka v rámci Českého dne proti rakovině.
Žáci i učitelé měli možnost zakoupit si za mini-
mální prodejní cenu 20,- Kč kvítek měsíčku lé-
kařského se zelenou stužkou, a tím přispět na boj
proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepše-
ní kvality života onkologických pacientů, podpo-
ru onkologické výuky, výzkumu a vybavení onko -
logických center. Letošním tématem byly nádory
ledvin a močového měchýře a možnosti jejich
pre vence. Vybraní žáci 9. tříd navštívili ve žlu-
tých tričkách a s košíčky kytiček všechny třídy
1. a 2. stupně. Celkem se jim podařilo prodat
387 kvítků, a tak se celková částka z prodeje vy-
šplhala na 10 514,- Kč. Poděkování patří všem
dárcům i těm, kteří se na sbírce podíleli. 

Sportovní akce ve školním roce 2019–2020
Díky koronavirové krizi proběhlo v loňském roce podstatně méně spor-

tovních soutěží. I přes to naši žáci úspěšně svoji školu reprezentovali. Velmi
slušné výkony předvedli chlapci i dívky v atletickém čtyřboji v Pardubicích,
kde dosáhli na pěkné 7., resp. 6. místo. 

V okresních kolech florbalu dosáhli mladší žáci na 9. místo, starší na 10.
a dívky na 9. místo.

Na fotbalovém turnaji PAMAKO mladších skončili na 6. místě, ve fut-
salu v Moravanech byli čtvrtí. Největšího úspěchu docílili basketbalisté,
když po vítězství v okrskovém kole skončili v okrese na třetí pozici.

Ve XXVI. ročníku olympiády dětí a mládeže regionu Pardubice vybo-
jovala naše škola celkově 11. místo z 32 zúčastněných.

43 sedmáků se zúčastnilo lyžařského výcviku, 189 žáků školního turnaje
v kuželkách a 7 šachového turnaje.

Informace z výchovného poradenství
Úřad práce v Pardubicích je zatím pro veřejnost otevřen, takže funguje

i Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS). 
Na pracovišti IPS v Pardubicích je možno sjednat si schůzku s paní Věru

Říhovou, v Přelouči s Kristýnou Pospíšilovou, které nabízejí individuální kon -
zultace – zejména pro žáky 9. tříd, kteří chtějí pomoci s volbou střední školy.

S realizací burz škol v Pardubickém kraji – Schola Bohemia v Ideonu a bur -
zou pořádanou Krajskou hospodářskou komorou v Enteria aréně – se zatím
počítá. Termíny jsou stanoveny na 6. a 7. listopadu, resp. 11. listopadu 2020.

Totéž platí pro Burzu OU a praktických škol na Úřadu práce v Pardubi-
cích (pro žáky s SPU, žáky ze speciálních škol, žáky vycházející z nižších než
9. ročníků): termín je stanoven na 4. prosince 2020. 

Naše školní družinka
Máme tu podzim a školní družina jásá. Barvy podzimu jsou pro tvoření

jako dělané. Rádi tvoříme z přírodnin (teď používáme žaludy, kaštany, vy-
lisované listy či šišky ze stromů). Pomalu se také blíží dětmi tolik oblíbený
halloween. Rádi bychom výtvarně zpracovávali dýně, vyráběli různé stra-
šáky a pavouky.

Naše společné tvoření probíhá v příjemném prostředí. Oddělení se mo-
hou pyšnit novými pohovkami, které jsou perfektní pro odpolední odpo-
činek. Pro chvilkový oddych děti rády využívají nově zapojené počítače plné
naučných her. Za hezkého počasí trávíme rádi čas i venku. Pro tuto příle-
žitost skvěle slouží nově zrekonstruovaný školní dvůr, kde přibyla krásně
vybarvená plocha s herními prvky.

Tímto bych ráda poděkovala za veškeré vybavení, jež nám do jednotli-
vých oddělení přibylo.
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Preventivní program
KyberLIFE

Žáci sekundy a tercie se zúčastnili interaktiv-
ního divadelního představení zaměřeného na ky-
beršikanu a bezpečí na internetu. Představení
vtáhlo žáky do kybernetického světa, kde se sta-
li pozorovateli kyberšikany a pomocí online hla -

sová ní mohli ovlivnit celý výsledek představení
a osud hlavní hrdinky. Preventivní program se
setkal s velkým úspěchem a věříme, že našim žá-
kům pomohl pochopit, jak je důležité být při po-
hybu v online světě opatrný. Přinášíme několik
jejich postřehů.

„Nevěděl jsem, že kyberšikana může mít až
ta kové následky.“

„Nevěděla jsem, že až tolik lidí se stane ter -
čem kyberšikany.“

„Dozvěděl jsem se, jak Facebook využívá na -
še informace a fotky.“

„Už vím, co je kyberšikana a jak se můžu
bránit.“

„Je důležité pořádně číst smluvní podmínky
a nedávat své osobní údaje cizím lidem.“
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Mladí houslisté v Řečanech
22. září přijali žáci houslové třídy p. učitelky H. Přinesdomů a L. Bene-

šové pozvání do mateřské a základní školy v Řečanech. Mladí houslisté při-

pravili pro své kamarády a vrstevníky koncert složený z drobných skladbi-
ček a potěšili nejen děti, ale i paní učitelky. Na klavír je doprovázela p. učitelka
E. Zubarová, které děkujeme i za organizaci této akce. 

Hviezdoslava Přinesdomů

Mažoretky na cenách dabingu
Mažoretky ZUŠ Přelouč zatančily v sobotu 19. 9. v parku za školou na

náměstí v doprovodném programu udílení cen Františka Filipovského za
dabing. Vystoupení bylo spojeno s hudební produkcí dechové hudby Kří-
dlovanka. Mažoretky zatančily čtyři připravené choreografie na tradiční
české pochody. Nyní jsou mažoretky, stejně jako celá škola, odkázány na
distanční výuku. Budeme doufat, že jejich krásná tematická vystoupení
uvidíme na tradičních adventních akcí školy.                    Michal Chmelař

Soustředění tanečního oboru
Taneční obor ZUŠ Přelouč se ke konci měsíce září zúčastnil tanečního

soustředění v Krasnici. V klidném a přírodou obklopeném prostředí si žáci

zatančili nejen tématicky vedené improvizace, ale také choreografie jed-
notlivých ročníků. Společně se zde také věnovali pohybovým hrám a za-
vršením byl oblíbený disko tanec. Přálo nám slunečné počasí a proto dou -
fáme, že se do milého prostředí manželů Mičicových opět brzy vydáme. 

Petra Mori

Svatováclavský koncert
Jediný den před zákazem veřejných akcí stihla ZUŠ uspořádat v prosto-

rách kostela Církve československé husitské Svatováclavský koncert, věno-

vaný poctě svatého Václava, patrona naší země. Kromě sólových vystou -
pení se představilo i několik menších komorních souborů a pěvecký sbor
Ohniváček, vedený Mgr. V. Pokornou. Děkujeme panu faráři ThDr. M. Cha-
dimovi, ThD. za vlídné přijetí a společně doufáme, že to nebyla poslední
veřejná akce na dlouhou dobu.               Petra Lojínová

Práce z cyklu „SVĚTLO PRO SVĚTLUŠKU“, 
vyučující Jan Vojtíšek

Výtvarný obor

11/20

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
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Pátrání se šťastným koncem
Strážníci pátrali po chlapci, kterého si ma -

minka měla vyzvednout na zájmovém krouž -
ku. Byli domluveni, že na ni počká v šatně, než
si ho vyzvedne. Když přišla na místo, dítě ni-
kde. Podle popisu, který žena poskytla hlíd -
ce, si jeden ze strážníků vzpomněl, že chlap-
ce zahlédl při předchozí objížďce městem.
Podle místa, kde byl naposledy spatřen, bylo
zřejmé, že vyrazil k domovu. Vše dobře do-
padlo, setkali se pár metrů od domova. 

Osobní automobil 
uvězněný na místním hřbitově

V ranních hodinách oznámila všímavá ob-
čanka na služebnu Městské policie, že je na
hřbitově odstavený osobní automobil. Stráž -
níci lustrací zjistili majitele a následně jej kon -
taktovali. 

Majitel uvedl, že z důvodu rekonstrukce
ná hrobku zajel předchozího dne svým osob -
ním automobilem na hřbitov. Když ukončil
práce a chtěl odjet, zjistil, že je hřbitov zamče-
ný. Proto zde automobil nechal odstavený
do druhého dne. Zrovna se chystal vozidlo
vyzvednout. 

Pátrání po seniorce
Strážníci společně s Policií pátrali v od-

poledních hodinách po ženě, která ráno ode -
šla z domu, a ještě se nevrátila. Na záznamu
měst ských kamer bylo dohledáno, že paní
v dopoledních hodinách odváží zdravotnická
záchranná služba. Policie na základě tohoto
zjištění ověřila, že se skutečně jednalo o hle-
danou osobu, kterou ZZS odvezla do krajské
nemocnice.

Pod vlivem alkoholu
demoloval vybavení bytu

Na základě oznámení zasahovala hlídka
proti muži, který rozbíjel vybavení svého bytu
a vyhrožoval, že se půjde zabít. Podle získa-
ných informací se u něj takové stavy agrese
objevují často. Proto byla na místo přivolána
posádka ZZS, která muže odvezla, za dopro-
vodu Policie, do krajské nemocnice. 

Podnapilý a agresivní muž 
zadržen občany

Před místní restaurací podnapilý muž slov -
ně napadal ženu. Když slovní napadaní přešlo
ve fyzické, svědci události mu zabránili v dal -
ším hrubém jednání. Na místo pak přivolali
policii. 

Vzhledem k tomu, že podnapilý muž ne-
ustále slovně napadal přivolané policejní hlíd -

ky, nereagoval na výzvy, a nakonec se pokusil
z místa utéct, byli strážníci nuceni proti němu
použít donucovací prostředky. 

Celou událost si převzala Policie ČR k do-
řešení. 

Močil na veřejnosti
Muže močícího před místním barem za-

registroval dozorčí MP Přelouč na kamero-
vém systému města. Bohužel, než se na místo
dostavila hlídka, muž zmizel. Přesto se po-
trestání za své nevhodné chování nevyhnul.
Stráž níci nakonec zjistili jeho totožnost a za
spáchání přestupku proti veřejnému pořád-
ku mu udělili pokutu.

Toto chování se poslední dobou v našem
městě rozmáhá, není to první a bohužel asi
ani poslední pokuta udělená za takové zne-
čištění. Že by v místních barech nebylo do-
statek WC?

Rušení nočního klidu
Manželé řešili své neshody nadměrným

hlukem, který obtěžoval ostatní sousedy. Dle
výpovědi svědků to nebylo zdaleka po prvé.
Přivolaní strážníci pár uklidnili. 

Následně je předvolali k dořešení přestup-
ku na služebnu městské policie. Jelikož se
v určený termín nedostavili, byla celá událost
postoupena správnímu orgánu k dořešení.

Podnapilý muž opakovaně zvonil 
na cizí zvonek

Posilněn alkoholem se vydal z nedalekých
Pardubic na návštěvu své přítelkyně. Bohužel
si spletl dům a zvonil na cizí zvonek. Přivola-

né hlídce nebyl schopen vysvětlit, kde družka
bydlí. Proto byl po domluvě odeslán na vlak
a odjel domů.  

Za krádež dvou lahví vína 
mu hrozí trest odnětí svobody

Odcizil dvě lahve vína v hodnotě 66 Kč,
přesto mu hrozí trest odnětí svobody. 

Hlídka městské policie byla přivolána do
OD Tesco, kde se muž pokusil pronést přes
pokladny nezaplacené zboží. Strážníci muže
ztotožnili a následnou lustrací zjistili, že se
jedná o recidivistu. Proto celou věc předali
k dořešení Policii ČR, jakožto orgánu činném
v trestním řízení. 

Hlídku MP přivolal muž, 
který se ocitl na ulici bez dokladů

Muž požádal hlídku městské policie o po -
moc. Jeho „kamarád“ ho vyhodil ze svého by -
tu na ulici a on uvnitř nechal svou peněžen-
ku s doklady. Není divu, že se pro doklady bál
vrátit sám. 

Majitel bytu ho totiž přistihl v choulosti-
vé situaci se svojí ženou. Strážníci dohlédli,
aby mezi muži nedošlo k napadení. Předání
peněženky proběhlo v klidu. A jelikož Desa-
tero Božích přikázání není v kompetenci po -
licie, celou událost uzavřeli.

Za Městskou policii  
Leoš Slavík, DiS., velitel MP Přelouč
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MĚSTSKÁ POLICIE 
informuje

Pravidla silničního provozu 30
Mírné zimy posledních let v našich končinách nás ukolébaly v nezájmu vybavovat svůj

automobil zimními pneumatikami, tedy pokud nemíříme třeba o volných dnech do zasněže-
ných oblastí. Zákon ale pro období od 1. listopadu do 31. března určuje, že osobní automobil
lze k jízdě na pozemní komunikaci použít pouze za podmínky použití zimních pneumatik.
Jejich užití podmiňuje buď tím, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu,
led nebo námraza, nebo pokud lze výskyt takovýchto jevů předpokládat. Tato podmínka zá-
kona se nevztahuje pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí. Je třeba
dodat, že zimní pneumatiky musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zá-
řezů nejméně 4 mm.                           Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

Milí příznivci našeho Domova,
v rukou držíte další vydání Roštu a my bychom Vás stejně jako v měsících
minulých chtěli i prostřednictvím tohoto oblíbeného časopisu města
Přelouč informovat o tom, jak se nám a našim klientům Domova daří. 

Pokud sledujete naše webové stránky www.domovufontany.cz nebo
naši stránku na Facebooku Domov u fontány, pak jste již stihli zaregistro-
vat, že jsme byli nuceni náš Domov uzavřít před veřejností z důvodu zjiš-
tění pozitivní nákazy na COVID-19 u jednoho z našich zaměstnanců. Ro-
diny mohou v této chvíli využít možnost videohovoru přes aplikace Skype
a WhatsApp, aby se mohly se svým blízkým nejen slyšet, ale také vidět. 

My v Domově využíváme osvědčené cesty a hledáme i nové způsoby,
jak našim klientům zpříjemnit volné chvilky. Do popředí se opět dostá-

vají oblíbené individuální terapie, které mají nespočet podob. U klientů
na pokoji se věnujeme např. aromaterapii, dále různým tvůrčím činnos-
tem, kdy s klienty vyrábíme dekorace z papíru, hrajeme různé rozvojové
hry na tabletu, nebo něco zajímavého přečteme a pak si o tom společně
povídáme. Možností je opravdu dostatek a naším jediným omezením
jsou počty zaměstnanců. Jejich přítomnost v posledních týdnech klesá
buď z důvodu nařízených karantén, nemocí, a to mnohdy dlouhodo-
bých, nebo z důvodu nutnosti ošetřování člena domácnosti v návaznosti
na zavření škol. V takové situaci se primárně zaměřujeme zejména na to,
aby klienti dostávali všechnu nezbytnou péči. 

Protože se články do časopisu píší vždy s předstihem, netušíme, jaká
bude zdravotní situace v našem Domově, až budete číst tyto řádky, ne-
boť epidemiologická situace se i u nás v Domově mění každým dnem.
Při posledním testování na COVID-19 jsme zjistili přítomnost viru u 7 za -
městnanců a 5 klientů. U žádného klienta není průběh nemoci drama-
tický a prozatím se nám daří zvládat veškerou zdravotní péči v našem
Domově bez nutnosti hospitalizace v nemocnici, kterou klienti ne vždy
dobře snášejí. Pokud Vás zajímá, jak se nám v Domově žije nadále a jak
se nám daří zvládat covidový boj, určitě doporučujeme sledovat náš fa-
cebook. Zde budeme také zveřejňovat případné výzvy, budeme-li po-
třebovat pomoc od lidí z řad veřejnosti.

Předem Vám všem děkujeme za případnou podporu, která je pro nás
vždy velmi povzbuzující.

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Zprávy z Klasu
V září a v prvním týdnu října jsme využili

uvolněných opatření proti šíření viru. Místo
návštěvy Prahy s procházkou po Karlově ná-
městí jsme se skupinou 20 členů pěšky u vla-
kové stanice Opočínek přes pověstnou studán-
ku s kapličkou došli kolem Struhy (nebo jinak
Zlatého potoka) ke kostelu v Lepějovicích. Z bý -
valé obce tu zůstal hřbitov a právě kostel sv. Ar-
chanděla Michaela. V roce 1980 byla celá tato
lo kalita vy hlá šena chráněným územím na plo-
še přes 41 kilometrů čtverečných. Před koste-
lem nás očekával pan starosta obce Valy Dušan
Doležal, otevřel kostelík a poskytl celou řadu
in formací. Krásnou procházku ukončili někteří
obě  dem v restauraci ve Valech. 

6. 10. jsme si namířili do Českého Brodu. Měs-
to je o něco menší než Přelouč, ale má se čím

pochlubit. Pod renesanční radnicí bylo odkry-
to v 90. letech rozsáhlé gotické podzemí. Pro-
story radnice jsou sídlem informačního centra
a také galerie Šatlava. Příhodný název dostala
galerie podle původního účelu několika míst-
ností. Při šestikilometrové procházce městem
jsme pozvali mnohé významné budovy, obdi-
vovali zbytky hradeb i zachovalou Kouřimskou
bránu. Paní průvodkyně nás seznámila s rodá-

ky a i s historickými událostmi, které ovlivnily
vývoj tohoto středočeského města na hlavní
trati na Prahu. 

Měli jsme samozřejmě další plány, ale vzhle-
dem k nouzovému stavu a omezujícím opatře-
ním jsme odvolali tvoření podzimních dušič-
kových dekorací. Další aktivity uspořádáme, až
se zlepší situace.

Kubátovi



Napsali nám

17

jdete chvíli času přečíst si rozhovory s pěs-
touny, kteří s námi mají podepsanou do-
hodu o výkonu pěstounské péče. V příštím
čísle se můžete těšit na závěrečný rozhovor
s pěstounkou na přechodnou dobu, která
postupně poskytla domov pěti dětem. 

Rozhovor s profesionální pěstounkou

Proč jste se s manželem rozhodli stát pěs-
touny?

„Pěstouny jsme se rozhodli stát, protože
máme oba s manželem rádi děti. Měli jsme
už tři syny, dva z toho byli téměř dospělí,
a my jsme se domluvili, že ještě máme dost
sil i prostředků, abychom poskytli domov
někomu, kdo neměl tolik štěstí jako třeba
na še děti. Tato forma pomoci je pro mě roz -
hodně lepší než anonymní přispívání pro-
středků na charitativní účely, u nichž neví-
me, kam vlastně opravdu přijdou. Navíc i já
se dobíjím z radosti, kterou je možné vidět
jen ve spokojených dětských očích.“

Přemýšlíte nad tím, že až dosáhne zletilos -
ti svěřené dítě, které teď máte v péči, tak si
vezmete další?

„Další dítě si už určitě brát nebudeme. Pé-
če o dítě je náročná činnost a u pěstounské-
ho dítěte to platí dvojnásobně. Jsme oba ve

vě ku, kdy už bychom určitě nebyli schopni
plnit požadavky pěstounské péče stopro-
centně.“

Jak hodnotíte životní období, kdy máte
v pěstounské péči svěřené dítě?

„Toto období je velice náročné. První ro-
ky byly z naší strany plné očekávání, která
se ale nenaplňovala. Možná jsme s tím po-
čítali, ale realita je úplně jiná než představy.
Role pěstouna je náročnější než role rodiče,
stále jsme svazováni pocitem větší zodpo-
vědnosti. Zároveň ale toto náročné období
přináší i mnoho pozitiv. Pocit, že náš pěs-
tounský syn dokázal něco, co podle původ-
ních předpokladů vůbec neměl zvládnout,
je krásný. Sledování jeho pokroků, toho, jak
se stává empatickým, samostatným přináší
velké zadostiučinění.“

Co pro vás je za celé období, kdy jste pěs -
tou ny, nejtěžší?

„Nejtěžší je pocit bezmoci, kdy stále mu -
síme čelit soudním jednáním s biologickým
otcem dítěte. Třebaže víme, že je stále reál -
ná možnost, že by dítě mohlo přejít do bio-
logické rodiny, představa toho, že by k tomu
mělo dojít, není příjemná. Poměrně náročné
je vyrovnávat se s narážkami některých lidí,
že pěstouni jednají ze zištných důvodů, ne-

bo vůbec reakcemi na jednání dítěte, které
prostě v souvislosti se svou minulostí je stále
trošku jiné.“

Co byste doporučili lidem, kteří zvažují, že
by se chtěli stát pěstouny?

„Pokud mají dost energie na povinnosti
s pěstounskou péčí spojené, na to, že bu-
dou neustále kontrolováni, budou se možná
dost často vyskytovat u soudu a podobně,
pokud jsou toto všechno ochotni podstou-
pit, ať do pěstounské péče určitě jdou. Ra-
dost v dětských očích je krásná věc a oka-
mžik, kdy vám pěstounské dítě řekne mami,
tati, mám vás rád, je nezapomenutelná. Je
to dřina, ale stojí za to ji podstoupit. Záro-
veň je třeba si uvědomit, že je to opravdu
velký zásah do vlastní rodiny, ovlivní všech-
ny její členy.“ 

Mgr. Pavlína Křepská, vedoucí
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SLAVÍME 20 LET

Všem bychom rádi poděkovali za spo-
lupráci na charitním díle, které se za 20 let
podařilo vybudovat. V roce 2000 podepsal
naši zřizovací litinu biskup Mons. Dominik
Duka 25. 10. 2020 a fungovat jsme začali
hned 1. 11. 2020. Začínali jsme na faře s pe -
čovatelskou službou a mateřským centrem
Sedmikráska. V roce 2002 vzniklo na zákla-
dě spolupráce s Orlem Přelouč centrum pro

děti a mládež ve věku 6–15 let Jakub klub,
který v Orlovně funguje dodnes. Od roku
2005 funguje naše Dobrovolnické centrum
Přelouč, v roce 2007 jsme rozšířili služby pro
seniory o odlehčovací a aktivizační služby.
V roce 2011 vznikla sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi PODPORA RO-
DINY, v roce 2013 jsme zahájili poskyto-
vání služby PODPORA PĚSTOUNŮ, která
aktuálně doprovází 21 pěstounských rodin.
V roce 2014 byla z finančních důvodů naše
pečovatelská služba ukončena. Pro peču-
jící rodiny provozujeme pouze půjčovnu
kompenzačních pomůcek, kterou každo-
ročně doplňujeme. V roce 2018 jsme díky
do taci z EU fondů rekonstruovali další pro-
story v Orlovně a v roce 2019 zahájili pro-
voz služby Jakub klub 18, která je zaměřena
na mladé lidi ve věku 15–18 let. Každoroč -
ně od založení organizujeme i Tříkrálovou
sbírku, dnes už v 50 okolních obcích, aby-

chom mohli naše křesťanské poslání „být
na blízku lidem v nouzi“ naplňovat co
nejlé pe. Děkujeme všem, že nám s tím po -
máháte. 

Slavnost proběhne (možná) v pátek
6. 11. 2020 v kostele
sv. Ja kuba v Přelouči od
15. hod. slavnostní mší
svatou, kterou celebru-
je Mons. Pavel Rousek,
prezident naší diecézní
charity. Máme připrave-
ných 20 krásných andělů,
které nám pro tuto příle-
žitost vyrobili pracovníci

a klienti dílny DOMINO Městské charity
České Budějovice. Ocenění od nás převez-
me 20 osobností, které nás během těchto
20 let provázely a se kterými jsme společ-
ně naší Charitu budovali a rozvíjeli. 

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová
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DOBROCENTRUM – 
NOVÁ AKREDITACE 

A NABÍDKA PRO MATURANTY
Pro DC jsme aktuálně získali u Minister-

stva vnitra novou akreditaci na další 4 roky.
Můžeme tak nadále připravovat a vysílat do -
brovolníky k seniorům do Domova u fon tá -
ny (nebo v rámci našich služeb v Jakub klu-
bu), pokračovat v charitním šatníku nebo
v doučování v rodinách. 

Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace s pan -
demií a podle toho budeme realizovat Kurz
základů psychologie a efektivní komuni-
kace pro pomáhající profese. Ten je určený
pro nové zájemce o dobrovolnictví pod ve-
dením psycholožky Mgr. Evy Bicanové. Za-
tím kurz plánujeme v sobotu 14. 11. 2020
v Jakub klubu v čase 9.00–14.00. Účast-
níci obdrží potvrzení o účasti, maturanti
mohou toto potvrzení uplatnit při přijíma-
jícím řízení na VŠ humanitního zaměření. 

Jakub klub 
a Jakub klub 18

V Jakub klubu i v Jakub klubu 18 jsme si
na říjen připravili témata měsíce „Až jednou
vyrostu“ a „Můj život“. U mladších dětí jsme
se měli zaměřit na to, čím by chtěli být, co
obnáší různé profese a co je třeba, abychom
dosáhli cíle. U mladistvých bylo cílem zamě -
řit se na jejich budoucnost. 

Bohužel situace ohledně onemocnění co -
vid-19 nám naše plány zcela zbortila. Vládou
vyhlášený nouzový stav a rychle se šířící ná-
kaza mezi lidmi zapříčinily, že byla přeruše -
na školní docházka. Všechny děti základních
a středních škol přešly na distanční výuku, což
se projevilo i v docházce. Naše kluby zatím
běží. Máme omezenou kapacitu, dodržuje -
me v klubu ochranná opatření, aby bylo pro -
středí bezpečné jak pro děti a mladistvé, tak
i pro pracovnice. Zaměřujeme se na nejnut -
nější potřeby dětí a mladistvých. Dětem na -
bízíme pomoc se školní výukou v klubu.
Díky pracovním pro filům na sociální síti po -
skytujeme dle potře by dětem a mladistvým
podporu on-line. Najdete nás pod jmény
Mirka NzdmJakubklub a ŠárkaNzdmJa -
kub klub.

Situace se nedá předvídat dopředu, změ -
ny se dějí téměř každý den. Naše témata vy -

užijeme, jakmile se situace alespoň stabilizu -
je a děti a mladiství budou do klubu chodit
ve větším počtu. V této době přejeme všem
mnoho pozitivní energie. Věřme, že bude
lépe!

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí 

PODPORA RODINY – 
Jak aktuálně fungujeme?

Terénní forma: pondělí – pátek, 7 až 18 ho -
din, ambulance každé pondělí 13 až 16 ho-
din. Všechny pracovnice mají k dispozici
veškeré ochranné prostředky, včetně „troj-
kových“ respirátorů, vozidla se dezinfikují
po každém výjezdu. Charitní šatník – pon -
dělí 13–15 hodin, maximálně dva členové
z jedné rodiny v jednu dobu, od nás uživa-
telé dostanou vždy jednorázové rukavice,
dezinfekci, roušky jsou k dispozici stále. Potra -
vinová pomoc – každé pondělí 13–16 ho -
 din, vydává sloužící pracovnice v ambulant -
ní formě služby Podpora rodiny – rukavice,
dezinfekce, roušky jsou samozřejmostí.

Rita Levinská, vedoucí 

PODPORA 
PRO PĚSTOUNY

– ROZHOVORY S PĚSTOUNY
Milí čtenáři Roštu,

v této době, kdy jsme neustále zahlceni in-
formacemi o nemoci covid-19, si třeba na-
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Památný den sokolstva je poctou všem čle-
nům Sokola, kteří obětovali své životy v boji za
svobodu, demokracii a samostatnost. Je zařa -
zen do kalendáře významných dnů České re-
publiky od roku 2019. Datum 8. října bylo zvo -
leno jako připomínka tragických událostí roku
1941, kdy v noci ze 7. na 8. října gestapo v rám-
ci „Akce Sokol“ zatklo na 1500 sokolských či-
novníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli

mučeni, vězněni a deportováni do koncentrač-
ních táborů. Většina z nich se konce války ne-
dožila. Ještě během této noci podepsal Rein-
hard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České
obce sokolské, neboť nacisté ji považovali za
nejnebezpečnější organizaci domácího odbo-
jového hnutí. Spolupráce při atentátu na Heydri -
cha se pak také stala nejvýznamnějším skutkem
sokolského odboje.

Tento den jsme si připomněli malým piet-
ním aktem u naší sokolovny.

Zpřísnění protiepidemických pravidel spor -
tování v sokolovně omezilo až zastavilo, ale
řemeslnické práce pokračovaly. V létě byla
ukon čena druhá etapa výměny oken, tento-
krát u šaten a WC v západní části budovy. V říj-

nu proběhla výměna velkých půlkulatých
dveří hlavního vchodu. Tyto finančně náročné
práce mohly být uskutečněny díky dotačnímu
programu s významným přispěním Pardubic-
kého kraje. Jsme rádi, že Pardubický kraj
podporuje sportování v Sokole. Děkujeme.

Sami se snažíme vylepšit vzhled nejen uvnitř
budovy, ale i venku, a tak si kolemjdoucí mo-
hou všimnout třeba natřeného plotu, lavičky,
květin nebo nově vysázených rostlin.

J. Lelková

Když jsem v minulém čísle Roštu přála všem
sportovcům, aby jejich nová sezona nebyla
ničím přerušená a mohli tak odehrát všech-
ny na plánované zápasy, nenapadlo mne, že
do měsíce bude všechno jinak. Proto vám při-
náším jen výsledky těch utkání, které se sta-
čily odehrát do 12. 10., před uzavřením spor-
tovišť…

Ženy:
BK Přelouč – TJ Pardubičky 66 : 38 (30:17)
Body:   Němečková 14, Žáková 13, Pluhařo-

vá 11, Sedláčková 10, Písařová 8, Ne-
šetřilová 6, Kralevičová 4

BK Přelouč – SŠB Pardubice
86 : 40 (51:20)

Body:   Pluhařová 18, Písařová 17, Žáková 13,
Kralevičová 11, Roubová 8, Sedláčko-
vá 6, Hejná 5, Novotná 4, Němečková 4

Muži:
BK Loko Trutnov – BK Přelouč 

94 : 63 (48:21)
Body:   Konvalina 21, Šindelář Ma 13, Kaut ský 7,

Šindelář Mi 6, Dašek 6, Ždánský 6, Škar -
da 4

Sokol Nová Paka – BK Přelouč 
64 : 50 (30:40)

Body:   Konvalina 19, Šindelář Ma 14, Dašek 7,
Kautský 5, Pála 3, Šindelář Mi 2

BK Přelouč – Kanonýři Josefov 
61 : 66 (24:34)

Body:   Konvalina 16, Priessnitz 12, Dašek 10,
Zikmunda 9, Kouba 5, Šindelář Ma 4,
Škarda 3, Pála 2

Žáci U 15:
BK Přelouč – SKB Česká Třebová 

68 : 47 (35:30)
Body:   Kysilka 25, Šrámek 15, Kotěra 14, Pře-

myslovský 8, Verunáč 4, Válek 2

BK Přelouč – SKB Česká Třebová 
77 : 60 (37:21)

Body:   Kysilka 18, Šrámek 16, Verunáč 11, Mo -
rávek 10, Válek 6, Přemyslovský 6, Mi-
láčková 4, Uchytil 4, Kotěra 2

Královští Sokoli Hradec Král. – BK Přelouč
62 : 44 (31:22)

Body:   Kysilka 20, Dobruský 6, Kotěra 6, Mo-
rávek 4, Dostál 2, Uchytil 2, Verunáč 2,
Šrámek 2

Královští Sokoli Hradec Král. – BK Přelouč
52 : 58 (27:35)

Body:   Kysilka 27, Kotěra 13, Dobruský 7, Šrá-
mek 4, Uchytil 3, Dostál 2, Verunáč 2

Nejmladší minižáci U 11:
BK Přelouč – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 

147 : 4 (73:0)
Body:   Rosenberger 30, Jarolím 22, Mareček 20,

Hladík 20, Konvalina 18, Kussman 12,
Přemyslovský 12, Studénková 8, Řehák
Ši 3, Řehák Št 2

BK Přelouč – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
119 : 0 (75:0)

Body:   Rosenberger 24, Konvalina 22, Jaro-
lím 15, Kussman 14, Mareček 14, Hla-
dík 14, Řehák Ši 6, Přemyslovský 4, Stu-
dénková 4, Krymová 2

BK Přelouč – SŠB Pardubice 58 : 16 (38:12)
Body:   Hladík 12, Jarolím 10, Rosenberger 10,

Marek 8, Mareček 8, Kussman 4, Pře-
myslovský 4, Slavíková 2

BK Přelouč – SŠB Pardubice 73 : 24 (31:10)
Body:   Rosenberger 22, Kussman 13, Hla dík 10,

Jarolím 8, Marek 6, Přemyslovský 6, Ma -
reček 4, Řehák Ši 4

D. Rambousková
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Pod basketbalovými koši…

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVATrh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč

Informace o nezaměstnanosti 
v Pardubickém kraji k 30. 9. 2020

K 30. 9. 2020 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka
v Pardubicích celkem 9111 uchazečů o zaměstnání. V průběhu měsíce
bylo nově zaevidováno 2188 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to
bylo více o 789 osob.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu, kontaktní pracoviště Pardu-
bického kraje: 
Litomyšl 1,4 %, Ústí nad Orlicí 1,7 %, Žamberk 1,9 %, Polička 2,0 %, Ho-
lice 2,1 %, Vysoké Mýto 2,3 %, Hlinsko 2,4 %, Pardubice 2,5 %, Chru-
dim 2,6 %, Svitavy 2,8 %, Lanškroun 2,9 %, Česká Třebová 2,9 %, Přelouč
3,4 %, Králíky 3,4 %, Moravská Třebová 4,2 %.
Okresy: Chrudim 2,6 %, Pardubice 2,6 %, Svitavy 2,7 %, Ústí nad Orli -
cí 2,4 %.

Informace o nezaměstnanosti
v okrese Pardubice k 30. 9. 2020

K 30. 9. 2020 bylo evidováno 3162 osob. V průběhu září došlo
v okrese Pardubice k poklesu počtu nezaměstnaných o 127 osob,
(tj. o 3,9 % meziročně) a byl zaznamenán nárůst, který činil 38,5 %. Podíl
nezaměstnaných osob na obyvatelstvu se snížil na hodnotu 2,6 %. Na
poptávkové straně trhu práce bylo k 30. 9. 2020 evidováno celkem
12438 volných pracovních míst. V porovnání s předchozím měsícem
počet volných míst klesl o 3623 míst, tj. o 22,6 %, jelikož mnoho zaměst-
navatelů požádalo o zrušení zadaného volného místa na zaměstnanec-
ké karty z důvodu současné epidemiologické situace. V okrese Pardu-
bice sledujeme dlouhodobě výrazný převis volných míst nad počtem
nezaměstnaných občanů. Je však třeba zdůraznit, že více než 43 % z těch -
to míst nemá uvedeno konkrétní pracoviště v okrese Pardubice. Volná
místa jsou nabízena zejména v odvětví obchod a služby, stavebnictví,
elektrotechnika a výroba plastových výrobků. Na jedno volné místo
připadalo v průměru 0,3 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou
působností:  Přelouč 3,4 % Pardubice 2,5 % Holice 2,1 %

Vybrané obce z regionu Přeloučsko 
(Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích 

je získán ze statistiky obcí [GIS0] z IS Okpráce)

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc září 2020 byla v obcích re-
gionu Přeloučsko:
Přepychy 9,3 % (4), Sovolusky 7,1 % (8), Sopřeč 6,9 % (12), Strašov
6,0 % (13), Turkovice 5,3 % (9), Morašice 5,0 % (2), Zdechovi ce 4,9 %
(23), Stojice 4,4 % (6).

Vzhledem k současné epidemiologické situaci upřednostňuje ÚP ČR
i nadále elektronickou komunikaci. Cílem je zajištění ochrany zdraví
klientů i samotných zaměstnanců.

Doporučujeme všem, zřiďte si pro komunikaci s úřady zdarma da-
tovou schránku na Czech POINTu (např. na pobočce České pošty, měst-
ském úřadě atd.). Kromě toho, že ochráníte své zdraví, ušetříte také
svůj čas a formuláře můžete odeslat z pohodlí domova. Návod, jak na
to, najdete na https://www.datoveschranky.info/chci-datovku/zrize-
ni-datove-schranky/na-zadost a sledujte průběžně informace na:
www.mpsv.cz a www.uradprace.cz

Zde najdete informace ohledně aktuálních úředních hodin, formu-
láře, kontakty na pracovníky a další informace.

Kontakty: 

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“.

název
Uchazeči

o zaměstnání (UoZ)
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %
Přelouč 234 3,4
Chvaletice 79 3,5
Břehy 35 5,3
Choltice 23 3,1
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A-TÝM (2. LIGA ČECHY VÝCHOD)

sobota 5. 9. 20 
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC – HC JESTŘÁBI                6 : 2 (4:0, 2:0, 0:2)

sobota 26. 9. 20
HC JESTŘÁBI – SK HOKEJBAL ŽAMBERK 
                                                               2 : 1 v prodloužení (0:0, 1:1, 0:0 – 1:0)
sobota 3. 10. 20 
HbC CHLUMEC NAD CIDLINOU – HC JESTŘÁBI       6 : 1 (3:0, 1:0, 2:1)

sobota 10. 10. 20
HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE C – HC JESTŘÁBI 
                                                                                                    2 : 6 (0:3, 0:1, 2:2)
Do zápasů nastoupili:
Varga, Motyčka – Šmíd, Svatuška, Michetslager, Svoboda, Vorba, Raška,
D. Štefanský, Slanina, Pospíšil, Příhoda, Hejhal, Mlynář, Kajda, D. Kazimír,
Stoklasa, Ji. Lauryn, Jo. Lauryn , Hájek, Spáčil, Čapek – trenér R. Štefanský,
Křemenák.

B-TÝM (REGIONÁLNÍ LIGA ČECHY VÝCHOD)

neděle 6. 9. 20 
SK PRACHOVICE – HC JESTŘÁBI B                                8 : 2 (2:0, 3:1, 3:1)

neděle 13. 9. 20
HC JESTŘÁBI B – HBC AUTOSKLO–H.A.K. PARDUBICE D
                                                                                                6 : 10 (1:4, 2:2, 3:4)
neděle 27. 9. 20 
HC JESTŘÁBI B – DELTA PARDUBICE                            5 : 8 (2:1, 2:3, 1:4)

Do zápasů nastoupili:
Kraus, Zdražil, Křemenák – Sláma, Hájek, Ji. Lauryn, M. Kazimír, Raška, Příhoda,
Zdeněk, Mlynář, Pavlíček, D. Novotný, Hohenberger, Svoboda, Slanina, Vor -
ba, D. Kazimír, Mikeš, Bittner, Pospíšil, Komůrka, Jo. Lauryn, Merta, Opasek.

DOROST (EXTRALIGA divize VÝCHOD)

neděle 13. 9. 20 
HC JESTŘÁBI – HBC JTEKT SVÍTKOV STARS PARDUBICE 
                                                                                                 2 : 11 (1:2, 1:2, 0:7)
neděle 20. 9. 20 
TJ SRŠNI SVITAVY – HC JESTŘÁBI                                  1 : 2 (1:0, 0:0, 0:2)

neděle 11. 10. 20 
HBK KYJOV – HC JESTŘÁBI                                              3 : 1 (0:0, 2:1, 1:0)

Do zápasů nastoupili:
Čára – M. Moravec, Le Quang, Čermák, Stárek, F. Moravec, Moravcová,
Merta, Gruss, Munduch, Duba, Rozkošný, Říha, Vítek, Mrkvička, Synek,
Opasek – trenér: M. Moravec. 

PŘÍPRAVKA (PŘEBOR VČ)

SOBOTA 10. 10. 2020 – PŘELOUČ

HC Jestřábi Přelouč – Ježci Heřmanův Městec                                     4:1
HC Jestřábi Přelouč – HBC Hradec Králové                                           4:0 
HC Jestřábi Přelouč – HBC Svítkov Stars „černí“                                 2:4
HC Jestřábi Přelouč – HBC Svítkov Stars „bílí“                                     3:4

K turnaji nastoupili:
Skála Teodor, Raška Rostislav, Král Tomáš, Králová Aneta, Hampl Pavel,
Tesař Matyáš, Koudelka Ondřej, Tichý Vojtěch, Dašek Jakub, Čermák
Ondřej, Svoboda Rudolf, Záruba Tomáš, Vrátil Jan – trenér Hájek Tomáš.

MLADŠÍ ŽÁCI (PŘEBOR VČ)

NEDĚLE 11. 10. – PŘELOUČ

HC Jestřábi Přelouč – HBC Ježci Heřmanův Městec                           1:0
HC Jestřábi Přelouč – HBC Liberec                                                           2:1 
HC Jestřábi Přelouč – HBC Alfa Pardubice                                            5:0

Turnaj odehráli: 
Skála Teodor, Záruba Tomáš, Telepchuk Dominik, Mrkvička Jakub, Gryč
Jiří, Král Tomáš, Tesař Matyáš, Novotný Ondřej, Tichý Vojtěch, Hlína Ri-
chard, Moravský Lukáš, Gruss Daniel, Hájek Jan – trenér Hájek Tomáš.

F. Novotný
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Po dlouhých 12-ti letech se přeloučtí bizoni
dokázali probojovat do nejvyšší soutěže, ve které
vinou COVID-19 jako jediní stihli odehrát všech
7 utkání. Před vstupem do soutěže bylo hlavním
cílem užít si kvalitativně lepší zápasy a obstát
v nich se ctí, což můžeme s odstupem času a všich-
ni naši fanoušci nám to jistě potvrdí, jsme zvládli.

V dresu Přelouče se objevilo během sezóny
cel kem 27 hráčů a ke každému utkání byla při-
pravena plná soupiska (23 hráčů), takže v někte -
rých zápasech padl na někoho „černý Petr“, což
se k velikosti členské základy mužského týmu
v pře dešlých sezónách moc často nestávalo. 

Jmenovitě to jsou: Jan Čížek, Jakub Čížek, Jan
Kohout, Nevrlý, Čejka, Staněk, Novák, Dušek, Pa-
velka, Petržilka, Lukáš Doležel, Michal Doležel,
Martin Kohout, Šmíd, Kouba, Trunec, Rozkošný,
Horáček, Jech, Varga, Krčmář, Pánek, Hanč, Suchý,
Dostál, Krejzl, Charvát.

Během sezóny jsme odehráli 4 venkovní a 3 do -
mácí utkání s bilancí 1 vítězství a 6 proher, ve kte -
rých jsme ale ani jednou nedali svou kůži lacino.
Po odehrání základní části, mělo následovat Play-

-off a play down, kdy se mělo hrát o titul mistra
a toho který sestoupí do 2.ligy, ale vinou vládních
opatření, zatím není jasné, jak a jestli vůbec se bu -
de soutěž dohrávat.

Výsledky jednotlivých zápasů:

RC Sparta Praha – RC Přelouč 
                                            48:13 (24:3, pětky 6:1)
Body: Čížek Jan 5 (P), Kohout Jan 3 (TK), Rozkoš-

ný Vít 5 (TK, KPP)
Sestava: Novák, Čejka, Dušek, Pánek, Hanč, Suchý,

Krejzl, Trunec, Rozkošný, Čížek Jan, Varga,
Nevrlý, Petržilka, Čížek Jakub, Kohout Jan

Střídačka: Charvát, Horáček, Šmíd, Pavelka, Do-
ležel M., Doležel L., Krčmář, Jech

RC Přelouč – JIMI Vyškov                9:30 (9:13)
Body: Kohout Jan (2TK) 6, Rozkošný (TK) 3 
Sestava: Novák, Čejka, Dušek, Hanč, Trunec, Su-

chý, Pavelka, Krejzl, Rozkošný, Čížek Jan, Varga,
Nevrlý, Petržilka, Čížek Jakub, Kohout Jan.

Střídačka: Staněk, Šmíd, Kouba, Pavelka, Horáček,
Pánek, Jech, Krčmář

RC Tatra Smíchov Praha – RC Bizoni Přelouč
                                                       37:21 (15:7)

Body: Krejzl 5 (P), Kohout Jan 5 (P), Nevrlý 5 (P),
Rozkošný 6 (3KPP)

Sestava: Novák, Čejka, Dušek, Hanč, Pánek, Suchý,
Dostál, Krejzl, Rozkošný, Čížek Jan, Krčmář,
Nevrlý, Čížek Jakub, Varga, Kohout Jan. 

Střídačka: Staněk, Horáček, Trunec, Kouba, Pa-
velka, Jech, Šmíd.

RC Přelouč – RC Dragon Brno     26:41 (5:31)
Body: Kohout Jan 10 (2P), Čížek Jakub 5 (P), Čížek

Jan 5 (P), Rozkošný 6 (2KPP)
Sestava: Novák, Čejka, Dušek, Hanč, Jech, Suchý,

Dostál, Trunec, Rozkošný, Čížek Jan, Varga,
Nevrlý, Čížek Jakub, Varga, Kohout Jan

Střídačka: Horáček, Staněk, Pánek, Šmíd, Pavel-
ka, Doležel, Charvát, Kohout Martin

RC Mountfield Říčany – RC Bizoni Přelouč   
                                                       30:13 (16:3)

Body: Trunec 5, Čížek Jan 5, Kohout Jan 3
Sestava: Staněk, Novák, Horáček, Hanč, Pánek, Su -

chý, Jech, Trunec, Rozkošný, Čížek Jan, Petržil-
ka, Nevrlý, Čížek Jakub, Krčmář, Kohout Jan

Střídačka: Doležel Lukáš, Čejka, Pavelka, Šmíd,
Do  ležel Michal, Charvát, Kohout Martin

RC Přelouč – RC Slavia Praha    31:24 (10:19)
Body: Jan Kohout 8 (1P,1TK), Rozkošný 8 (4KPP), Pa -

velka 5 (P), Doležel Lukáš 5 (P), Jan Čížek 5 (P)
Sestava: Novák, Dušek, Čejka, Pánek, Trunec, M. Ko -

hout, Krejzl, Dostál, Rozkošný, Jan Čížek, Dole -
žel Lukáš, Nevrlý, Petržilka, Krčmář, Jan Kohout.

Střídačka: Staněk, Horáček, Charvát, Suchý, Šmíd,
Kouba, Jech, Pavelka

RC Praga Praha – RC Přelouč    31:07 (19:07)
Body: Rozkošný 2, Jan Čížek 5 
Sestava: Novák, Dušek, Horáček, Trunec, Hanč, Su-

chý, Krejzl, Dostál, Rozkošný, Jan Čížek, Pa velka,
Nevrlý, Petržilka, Čížek Jakub, Jan Kohout 

Střídačka: Staněk, Čejka, Charvát, Pánek, Šmíd,
Jech, Doležel Michal

Po těchto, se ctí odehraných zápasech jsme
obsadili v nedokončené tabulce 1. ligy celkové
7. místo a pokud dojde na dohrání soutěže, čeká
nás semifinále Play down na půdě Dragonu Brno.
(*týmy z případně neodehraných utkání si roz-
dělí do tabulky po 2 bodech)
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Není ale jisté, jestli byla určena konkrétně
na tato realizovaná dila či nějaká jiná. Při
rekonstrukci domu na podzim 2018 by-
ly plastiky sejmuty a ještě na jaře 2019
byly uloženy v Galerii Miroslava Kubíka
v Litomyšli (na fotografii jsou v září 2018).

Tímto článkem jsme zřejmě vyčerpali
dodnes či relativně nedávno dochovaná
umělecká díla v Přelouči vzniklá v období
v letech 1948–1989. Starší autorovy texty
na toto téma najdete v Přeloučském Roš-
tu č. 5/2017, 11/2017, 12/2018, 2/2019,
4/2019 a 7–8/2019.

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

Použitá literatura a prameny, 
zdroje vyobra zení:
CHADIMA, Jiří. Monografie Jiří Chadima

1923–2015. Praha: Profiart, 2014. 151 s. 
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny

města Přelouče: díl čtvrtý, 1918–1989.
Přelouč: Město Přelouč, 2007. 365 s.

Přelouč má zpátky „svůj“ hotel Fontána.
Přeloučský Rošt, 2011, č. 4, s. 10

Vzpomínky Marie Heřmánkové, Andrey
Cepkové, Ireny Peštové, ing. arch. Pavla
Maleře a Oldřicha Bujnocha

Za pomoc s přípravou článku autor děkuje
také firmě K2 invest, Šárce Vamberské,
Veronice Sochůrek a pracovnicím 
přeloučské pošty

https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/
/definitivni-tecka-za-hotelem-fontana-bu-
dou-z-nej-byty-20160324.html
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Po delší době se vracíme k volnému se-
riálu o umění ve veřejném prostoru v Pře -
louči v letech 1948–1989. Tentokrát se po-
díváme na několik různorodých realizací
z širšího časového období. Jedná se o dí-
la, která žel většinou na svých místech již
dnes neuvidíme, neboť po roce 1989 z dů -
vodu nepochopení jejich významu zmize-
la. Zatímco v předchozích článcích jsme
psali spíše o rozměrově větších umělec-
kých dílech či přímo souborech děl v těch
kterých objektech, dnes přijdou na řadu
spíše „drobnější“ památky.

Jednou z nejstarších a přísně vzato vlast -
ně jednou z mála typických ukázek socia -
listického realismu (tzv. sorely) byla v Pře -
louči reliéfní plastika na západním průčelí
bytového domu čp. 965/966 v dnešní uli-
ci Československé armády, resp. Žižkova.
Tento objekt byl dokončen těsně před po -
lovinou 50. let 20. století (je zachycený na
leteckém snímkování z roku 1954) a jeli-
kož tyto tzv. bytovky budovaly přelouč-
ské podniky, též n. p. Tesla, bylo jeho prů-
čelí do ulice osazeno uměleckým reliéfem
na motivy radiovýroby a rodinného živo-
ta, je zde zachycena pracovní a rodinná
idyla pracovníků v radiotechnice. Dílo by -
lo bohužel zcela odstraněno začátkem ro-
ku 2013 při zateplování fasády. Známe tak
alespoň jeho fotografii z roku 1969, kterou
přikládáme (pochází z našich muzejních
sbírek). Autora díla je obtížné archivně
dohledat.

Velmi zajímavé dílo bylo dle dostup-
ných údajů umístěno v interiéru součas -
né  ho objektu pošty (dům čp. 115 v Pardu -
 bic ké ulici), která byla i s komplexem pane-
lových domů a dalších objektů budo vána
v letech 1972–1976 v místech ně kdej šího
statku Václava Linharta. Plá no vá na by la
již od konce 60. let a tehdy tak při pravili
dva vý tvarníci Jiří Chadima (1923) a Teo -

dor Rotrekl (1923–2004) z tvůrčí skupiny
Radar dvě tabule s abstraktním ztvárně-
ním průmyslu (za pomoc s určením jmen
umělců děkuje autor Mgr. Pavlovi Stra-
kovi). Jednalo se o dvě podobná díla, jed-
no by lo v hlavním vestibulu pošty, druhé
(menší) v zázemí. Byly to dekorativní mal -
by na šesti deskách, které byly sestaveny
až na místě. Zřejmě větší z nich měla roz-
měry 450x600 cm, návrh vznikl v letech
1967–1968. Vyobrazení se dochovalo ales -
poň v publikaci Monografie Jiří Chadima
1923–2015 z roku 2014. Dílo se nacháze-
lo ve vestibulu pošty naproti současným
přepážkám, jeho historické vyobrazení
v tomto místě ale bohužel zatím postrá-
dáme. Větší dílo bylo dle staršího sdělení
vedoucí pošty paní Marie Heřmánkové
od straněno roku 1995, menší roku 2010.
Odpovídá to archivním záznamům – na
jaře 1995 probíhala na poště výměna pře -
pážek a v letech 2009–2010 celková mo-
dernizace objektu. Obě malby byly odve-
zeny do Pardubic.

Zajímavou a dodnes dochovanou drob -
ností z tohoto období je motiv „slunce – ko -
 la“ na někdejší samoobsluze čp. 67 v dneš -
 ní Pražské ulici. Tento objekt byl dokončen
roku 1976. Autorem je velmi pravděpo-
dobně akademická sochařka Věra Mer-
hautová (1921–1996), přinejmenším s ní
o tom bylo jednáno. V archivních zázna-
mech lze dohledat, že na projektu praco-
vala na jaře a v létě 1974. Zdá se, že pů-
vodně byla v plánu kromě kovové plastiky
také kašna. Z finančních důvodů ale ne-
byla uskutečněna. Dle kolaudačního zá-
pisu z února 1976 mělo toto dílo tehdy
hodnotu 41 000 Kčs, nejméně v té době
již bylo tedy instalované na místě. Dílo za-
bírá plochu zhruba 150x150 cm, hloubku
má asi 10 cm. Základem je železné kolo

o průměru 66 cm, z kterého vybíhají růz-
né umělecky pojaté paprsky. Povrchová
úprava díla je zřejmě z olova. Slunce visí
na zdi na hácích.

Výtvarně velmi hodnotně byl pojatý
také interiér někdejšího hotelu Fontána
čp. 1422 v Pardubické ulici, zejména pak
je ho restaurace. Tento hotel byl zprovoz-
něn roku 1987. V Přeloučském Roštu číslo
2/2019 jsme psali o dochovaném díle Idy
Vaculkové v tomto objektu. Dle sdělení
architekta budovy ing. arch. Pavla Maleře
zde byla dále také „velice cenná skleněná
mezistěna mezi restaurací a salonkem od
jednoho z nejvýznamnějších sklářských vý-
tvarníků Františka Víznera“. Její osud se
nám nepodařilo i přes snahu zjistit. Velmi
zajímavě zde byla pojata též svítidla v re -
s tauraci. Interiér restaurace hotelu byl
však v nedávných letech razantně změ-
něn a mno ho se z něj nedochovalo. Za-
tímco kolem roku 2011 při poslední re-
konstrukci hotelu v době, kdy jej vlastnil
Oldřich Bujnoch, zůstala výzdoba ještě
zachována, na začátku roku 2016 to bylo
již jinak. Tehdy zde hotel (prozatím) de-
finitivně skončil – z hotelových pokojů
vznikly na jaře 2016 malometrážní byty
k nájemnímu bydlení a z restaurace se sta -
la na podzim stejného roku posilovna.

Čtyři menší přenosné závěsné ozdob -
né prvky (plastiky) byly až do podzimu
2018 umístěny také nad schodištěm býva -
lé samoobsluhy čp. 263 na Václavském ná -
městí, která byla zprovozněna roku 1975.
Zobrazovaly ovoce, přírodu, zemědělství,
rybolov apod. Jejich autora opět neznáme,
mohlo by se jednat i o studentskou práci.
Podařilo se pouze najít záznam z červen-
ce 1974, kdy bylo doporučeno uvolnit na
uměleckou výzdobu částku 30 000 Kčs.

11/20

Ukázky umění ve veřejném prostoru Přelouče z 50.–80. let 20. století: 
výzdoba bytového domu, pošty, hotelu a samoobsluh

A zase ta kaplička. Kde všude je najde-
me? Nejčastěji v obci na návsi, v polích,
u cest či v lesích. Pak máme kaple hřbitov-
ní a ty, které jsou součástí hradních a zá-
meckých paláců. Kromě toho ale také evi-
dujeme kapličky u rybníků, jako je třeba
ta u rybníka Návesník ve Veselí.

Její starší předchůdce byl již od roku
1825 u domu čp. 40. V roce 1902 došlo
pak ke stavbě současné kapličky u neda-
lekého domu čp. 48. Přitom byl dle lite-
ratury využit základní kámen z původní
stavby na oltář a také kámen s nápisem
„postaveno roku 1825 za působení staros-
ty Jana Lišky z čís. 23“. Náklady na stavbu
byly roku 1902 3200 Korun. Do báně byl
vložen pamětní list, který byl nalezen při
opravě po druhé světové válce, kdy byl
doplněn listem novým (následně i roku

1973 a 1995). Svěcení kaple se konalo o po-
svícení třetí neděli v září 1902, bylo pro-
vedeno choltickým farářem Vykoukalem.
Původní zvon byl za první světové války
rekvírován a tak byl nahrazen roku 1919
novým. Zatím poslední oprava památky
byla dokončena roku 2007.

Zděná kaplička je v podstatě v novore-
nesančním stylu, má půdorys asi 3x4 me -
try. Zejména na průčelí k silnici je velmi
pěkně zdobena ‒ portálem s pilastry s ko -
rintskými hlavicemi a květinovými moti-
vy, ve štítu je v kartuši letopočet „1902“. Ve
východní a západní stěně stavby je vždy
jedno okno. Stavba je zakončena věžič-
kou s malým zvonem a od silnice je oddě-
lena plotem.

Jedna z otázek, kterou občas dostávám
je: „Kde se v dané obci sejdeme?“ Je to jed-
noduché, je-li v obci kaplička, no tak přeci
u kapličky, tu nelze nenajít.

Text+foto: Jiří Rejl (kurziva) 
              a Matěj Pešta

Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Kaplička ve Veselí

Fotohádanka
Na říjnovou fotohádanku bohužel ni kdo neodpověděl

správně. Zkusíme ji tedy znovu časem zopakovat a uvidí me,
zda někdo z vás odtajní toto místo v našem městě v dru hém
kole. 

Přikládáme novou fotohádanku a jako vždy můžete své od -
povědi zasílat na mail: rost@mestoprelouc.cz. Děkujeme
a tě  šíme se na vaše odpovědi.
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I v Trnávce byl rok 1968 rušný. Již den po
začátku okupace se na silnici a cedulích na
telegrafních sloupech objevila řada nápisů
v ruštině a polštině, které vyzývaly okupanty
k návratu domů. Ti však neodešli, naopak je -
jich přítomnost byla v Trnávce a okolí dosti
patrná. „23. srpna přistála u trnáveckého ryb-
níka sovětská helikoptéra. Vojáky znepokojil
příkop na západní straně vesnice. Když se
přesvědčili, že to není vojenský zákop, odle-
těli.“ O dva dny později okupanti shazovali na
Trnávku propagandistické letáky, většinou
sovětskou Pravdu. Sám kronikář měl na své
zahradě asi 20 spadlých letáků. 19. září se oku-
panti usídlili v nedalekých Zdechovicích. Oby -
vatele přilehlé oblasti se snažili naklonit po-
mocí při sklizni řepy. Dělo se tak prý značně
neodborně a hlavně „kvůli fotografování“.

V této atmosféře proběhla 25. října vzpo-
mínková slavnost připomínající 50. výročí vzni -
ku ČSR. Měla poměrně bohatý program. Za-
čala v 15 hodin kladením věnců u pomníku
pad lých, pomníku vzniku republiky a TGM a ta -
ké na hrob rudoarmějce. (Úlitba nutná v čase
počínající „konsolidace“?) Strom repub liky (na
dalších řádcích je nazýván i Lípa svobody) byl
zasazen v 16 hodin za asistence pio nýrů. „Účast
obyvatel Trnávky byla ten tokrát neobvykle
velká.“ Kulturní program pak večer pokračo -
val v budově kina v Řečanech nad Labem.

Sté výročí vzniku republiky

Lípa v Brloze má vztah 
k dvojnásobnému výročí. Roku 2018 

si obec připomínala sté výročí vzniku ČSR,
ale také 700 let od první písemné zmínky

Sté výročí vzniku ČSR se neslo ve svo -
bod né atmosféře a bylo oslaveno v mnohých
obcích Přeloučska. Součástí pietních aktů by -
lo velmi často sázení pamětních lip. Uveďme
na závěr alespoň stručný přehled obcí, které
sázení lip roku 2018 uvedly výslovně na svých
internetových stránkách: Bezděkov (za obec -
ním úřadem), Rohovládova Bělá, Brloh (par-
čík na křižovatce), Břehy (zahrada ZŠ Břehy),

Bukovka (u kostela), Jankovice (?), Kozašice (?),
Seník (?) (na internetu se objevila výzva, aby
občané v těchto tří obcí doporučili vhodné
místo k výsadbě), Lipoltice (náves), Neratov
(náves), Svinčany, Dědek, patrně i Živanice
a Nerad, Turkovice (dvě lípy pod pomníkem
padlých). Již na jaře 2018 se objevila nově vy -
sazená lípa na tvrzišti ve Svojšicích a jistě bu -
de i řada dalších míst, která mi zůstala utajena. 

Použitá literatura a prameny:
MÜCKE, Petr; RŮŽIČKOVÁ, Renáta; VANĚČEK,

Jiří. Orlíčky dolů! Východní Čechy v doku-
mentech z období vzniku republiky. Pardubi-
ce: Státní oblastní archiv v Zámrsku 2018.

Pamětní kniha obce Litošice 
                             (dostupné na www.li tosice.cz)
Pamětní kniha obce Trnávky 

(dostupné na www.trnavka-obec.cz)

Na závěr našeho seriálu se zastavíme u nej -
častějších připomínek vzniku Českosloven-
ské republiky v krajině Přeloučska – u Lip
svobody. Celá problematika by si zasloužila
detailnější zpracování, některé informace
jsou už dnes zapomenuty, jiné zapomenutí
čeká v brzké době. Dnes do našeho tématu
alespoň lehce nahlédneme.

Lípy dnes již stoleté
Řada těchto lip byla zasazena bezpro-

středně po ukončení první světové války
a vzniku Československa, nejdříve většinou
ro ku 1919, v prvním příhodnějším čase (v Pře -
louči 30. 3. 1919). Lípa byla už dlouho vnímá-
na jako národní strom, toto pojetí utvrdilo
zvláště české národní obrození a spisovatelé
na něj přímo navazující. (Připomeňme ales-
poň Aloise Jiráska a jeho Lucernu.) Lípy sáze -
né v době první republiky dostaly nejčastěji
název Lípa svobody, ale někdy také re pub li -
ky, T. G. Masaryka a podobně.

O lípách této „první vlny“ nacházíme často
zmínku na informačních cedulích obcí na jih
či jihozápad od Přelouče – v Jankovicích (řa -
da lip u rybníka na návsi), Kozašicích či Sení-
ku. V obci Bumbalka si můžeme přečíst větu:
„Žádné pamětihodnosti zde nenajdeme, ne -
byl zde kostel ani škola, dokonce i sjízd ná sil -
nice zde končí.“ Není to však docela pravda –
na návsi byly do čtverce vysazeny čtyři lípy
při pomínající vznik ČSR (dnes stojí tři z nich),
po okupaci Německem přibyla další lípa
a po slední pak na konci druhé světové války.

Lípy se tak staly jakýmsi kalendáriem, jubi -
lejním sadem. Ten může někdy mít až bi zar -
 ní složení. „Výročí panovníkova nástupu na
trůn vystřídala výročí republiky, nové pamět -
ní stro my přibývaly, ale ty starší se naštěstí
ne kácely, takže v pozdějších letech byl mno -
hý Jubilejní sad pouze přejmenován a v ně -
kte rých obcích mohly vedle sebe například
nerušeně růst Masarykova a Gott waldova lí -
pa,“ píší autoři publikace Orlíčky dolů! Posled -
ní poznámkou míří do Chvojence mimo úze -
mí Přeloučska. Obdobnou situaci můžeme
ale nalézt i na Přeloučsku, a to v Litošicích.

I v případě Litošic se místem výsadby pa-
mětních stromů stalo centrum obce, okolí
krásné školy, postavené v historizujícím slo-
hu. První zaznamenaná stromková slavnost
se konala 12. 4. 1908. U příležitosti 60. výročí
nástupu na trůn císaře Františka Josefa I. byly
před školou vysazeny dvě královské jubilejní
lípy. V rámci slavnosti probíhala deklamace
veršů a zpívala se píseň Kde domov můj? Již
před slavností vysázely dítky sto třešní k dokon -
čení Jubilejního sadu císaře Františka Josefa I. 

V blízkosti bývalé školy v Litošicích 
snad dosud rostou lípy Františka Josefa I.,

Karla I., T. G. Masaryka a W. Wilsona

Loajalita trůnu byla pro místní obyvatele
typická i v době první světové války. V kro-
nice obce se dochoval celý text přísahy dítek
na konci školního roku 1914–15. Po poučné
řeči řídícího učitele dítky vstaly a opakovaly
po něm mj. tato slova: „My, mládež v Litoši-
cích, s radostí a upřímně prohlašujeme, že
Svého Nejjasnějšího Císaře a Krále za Svého
otce a největšího dobrodince pokládáme, že
Jej jako otce milujeme, že Zeměpána stále
poslouchati chceme. Budeme se za Císaře
Pána nábožně modliti, aby Bůh zachoval Jej
ještě na dlouhá léta.“

Zmiňovaný císař zemřel v následujícím ro-
ce. 6. května 1917 proběhla holdovací strom-
ková slavnost na památku nastoupení císaře
Karla I. Za účasti obecní rady a dítek byly za
zpěvu neseny ze školy dvě lipky a následně
zasazeny před školou. Poté proběhla před-
náška a byly recitovány básně.

Nejvíce lip bylo zasazeno za zcela změně-
ných poměrů roku 1919. Nejprve bylo vysa-

zeno devět lipek na Pondělí velikonoční 21. 4.
v nedaleké Krasnici. Na domcích vlály pra-
pory. Jedna z lip byla ozdobena trikolorami
a praporky, ta byla nazvána lípou Masary-
kovou. „Počasí bylo toho dne mrazivé, větrné,
po dobu slavnosti bylo ještě pěkně. Po skon-
čení přišel vítr, sníh a kroupy. Druhého dne
byla zima, jaká nebyla ani v zimě.“ V samot-
ných Litošicích bylo sázení lip ponecháno na
den ročního výročí vzniku republiky – na
28. ří jen 1919. Stejně jako roku 1908 byla zpí-
vána píseň Kde domov můj? Tentokrát však
byla již státní hymnou. Vrcholu slavnosti, za-
sazení lip, počasí vyloženě nepřálo. „Po slav-
nosti se přítomní odebrali na náves, kde byly
za prudkého deště rychle zasazeny lípy. Lípa
uprostřed návsi nazvána Masarykovou, na-
proti Řehounkovým lípou Wilsonovou.“

Dnes už je těžké jednotlivé lípy identifiko-
vat, ale je velmi pravděpodobné, že dosud
nedaleko sebe svorně rostou lípy nepřátel Vel-
ké války – Františka Josefa I. a Karla I. na jed -
né straně a T. G. Masaryka a W. Wilsona na
straně druhé.

Lípa z roku 1968
K sázení dalších lip připomínajících vznik

ČSR byl vhodný rok 1968, a to nejen kula-
tým 50. výročím této události. Toto výročí
bylo slaveno v prostředí počínající sovětské
okupace po 21. srpnu tohoto roku. Připomí-
nat si počátky naší samostatnosti bylo náhle
velice aktuální. Lípu z roku 1968 najdeme
v Trnávce.

Události roku 1968 v Trnávce detailně po-
psal místní kronikář Jaroslav Skokan. Tento rok
byl posledním, který zaznamenával. Kroniku
opouštěl ve svých 75 letech poté, co napsal
425 jejích stran.

ZNAMENÍ ZRODU/ZNAMENÍ ZÁNIKU – 10. díl

Text a foto Martin Štěpánek

Pamětní lípy byly v Turkovicích vysazeny 
za přičinění starostů Turkovic, Podhořan a Bukoviny již 20. října 2018
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Doplňovačka – soutěž o 2 vstupenky do přeloučského kina
Luštěte s Roštem. Do našeho zpravodaje jsme zařadili pro menší i větší milovníky luštění doplňovačku. V každé

ta jence doplňovačky je ukrytý název zvířete z fotografické sbírky Petra Šimona (www.photosimon.cz).

Správné znění říjnové doplňovačky bylo: Sovice sněžní
Sovice sněžní (Bubo scandiacus) je monotypický druh sovy z čeledi puš-

tíkovitých (Strigidae). 
Mohutná sova velikosti téměř výra velkého (Bubo bubo). Délka těla je

53–65 cm, rozpětí křídel 125–150 cm. Hmotnost u samce se pohybuje v roz-
mezí 700–2500 g, u samice mezi 780–2950 g. Peří je ve většině šatů jasně bí -
lé, díky čemuž jí poskytuje dobré maskování v zasněžené krajině. Samec má
na bílém podkladu pouze několik roztroušených tmavých skvrn, zatímco sa -
mice je hustě tmavě příčně pruhovaná a čistě bílý má pouze závoj, hruď, no-
hy, spodinu křídel a spodní krovky ocasní. Mladí ptáci v prvním roce života
se podobají samici, ale jsou celkově tmavší. Zobák je černý, duhovka žlutá. 

Hnízdí v tundrách a náhorních planinách nad hranicí lesa na území Evro -
py, Asie, Grónska a Kanady. Stálá až potulná, rozšíření a početnost silně kolísá
v závislosti na dostupnosti hlavní potravy, tj. lumíka sibiřského (Lemmus si-
biricus), za kterým může podnikat kratší nebo delší přesuny. Ty průměrně

každý čtvrtý rok nabývají irupčních rozměrů a jednotliví ptáci se tak během nich mohou dostat i do mnohem jižněji položených oblastí
(v Evropě až po Francii, střední Evropu, bývalou Jugoslávii a Černé moře). 

V ČR jde o vzácně zaletující druh, objevující se od října do března. Počet pozorování ve 20. století nepřevyšuje 20 záznamů. Chovu so -
vic sněžních se věnují zejména zoologické zahrady, jako např. Zoo Praha, Zoo Brno, Zoo Liberec, Zoo Ostrava, Zoopark Zájezd či Zoo Tá -
bor, ale vyskytuje se i v soukromých chovech. V roce 2010 proběhla médii aféra, že ze Zoo Ostrava byly přímo z voliéry ukradeny dvě so -
vice sněžné, ale podařilo se je rychle navrátit zpět.

Hnízdo je na zemi ve vegetaci na mírné vyvýšenině. V květnu až červnu snáší 7–9 (3–12) čistě bílých vajec o rozměrech 57 x 45 mm
a hmotnosti přibližně 63,5 g, velikost snůšky je značně závislá na množství potravy. Sezení začíná od snesení prvního vejce a trvá 30–
33 dnů, sedí pouze samice, které samec přináší potravu. Mláďata se líhnou postupně a nejprve jsou zbarvena čistě bíle, později šedě.
Rodiče je na hnízdě prudce brání, a to
i proti predátorům výrazně větším,
než jsou oni sami. Hnízdo opouštějí po
18–28 dnech a plné vzletnosti dosa-
hují ve stáří 43–50 dnů. Nejvyšší zná-
mý věk kroužkovaného ptáka je 5 let
7 měsíců.

Fotografie: Petr Šimon, 
text čerpáno z internetu

DOPLŇOVAČKA
Tajenku doplňovačky, kterou je …, na-
jdete v prostředním řádku.
1. Jídlo mezi obědem a večeří. – 2. Ma -
lé pilky. – 3. Smrk (knižně). – 4. Dětské
prstíčky. – 5. Obor mechaniky. – 6. Roz -
kazy. – 7. Stroj na sekání. – 8. Části ro-
ků. – 9. Slaniska (lizy). – 10. Úkazy při
hoření. – 11. Špek. – 12. Údery do tváře.
Pomůcka: smrčina

Výhercem říjnové doplňovačky se v rámci losování stala Pavla Roubová, gratulujeme.
V redakci Roštu, Městský úřad, Přelouč, 3. patro si může vyzvednout poukázku na dvě
vstupenky do kina (případně věcnou odměnu). 
Odpovědi nové doplňovačky zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz. Pro dalšího vý-
herce je připravená opět odměna. 

Bitva na Bílé hoře se postupem času
stala národním mementem, neboli pro-
hrou českého národa s Němci. Pobělo-
horská doba na české země dopadla tězce.
Podle Obnoveného zřízení zemského –
jakési nové ústavě nastoupil absolutis-
mus a byla zrušena náboženská svoboda.
Habsburská centralizace také s sebou ne-
sla postupné omezování češtiny. Hlavní
body Obnoveného zřízení zemského pla -
tily až do roku 1848. 

I město Přelouč prošlo martiriem vá-
lečné zkázy. Přímo v jeho blízkosti nepro-
běhly žádné významější bitvy, nebo zá-
važné historické události, kterými by se
Přelouč nějak výrazně odlišovala od jiných
měst. Ale tíživé břemeno válečných kon-
tribucí, vojenských průtahů, bezuzdného
plenění a rabování nesla Přelouč také.

Vyhozením císařských místodržících
z oken Pražského hradu v květnu 1618 za -
čala první fáze třicetileté války tak zvaná
válka česká. Byla ukončena porážkou čes -
kých nekatolických stavů v bitvě na Bílé
hoře 8. listopadu 1620. 

Zprávy o akutním politickém dění
v cen tru země v době vypuknutí stavov-
ského povstání i následným ustavením di-
rektoria v roce 1618 mohli mít přeloučští
měšťané téměř z první ruky. Novinky ze
světa vysoké politiky se tehdy šířily mezi
lid obecný hlavně ústním podáním. Pře-
louč ležela na důležitých silnicích, dozví-
dali se čerstvé zprávy o situaci v pražském
centru poměrně brzy. Politického života
se na straně protestantských stavů účast -
nili také někteří šlechtici jejichž zámky
a tvrze se nalézaly nedaleko Přelouče.
K sa motné Přelouči měl nejblíže člen sta-
vovského direktoria, svojšický soused
Ště pán Gerštorf z Gerstorfu. Po zprá-
vách o praž ských událostech začala při-
cházet první opatření, která se města pří-
mo dotýkala.

Přelouč byla v roce 1618 již přesně
sto let součást velkého panství, jehož
správní centrum se nalézalo v nedale-
kých Pardubicích. Od roku 1560 tvořilo
pardubické panství přímou součást ma-
jetku českého panovníka. Hned na po-
čátku českého povstání převzala vláda
direktorů kontrolu nad panovníkovým
majetkem a tedy i nad pardubickým pan-
stvím, které bylo tehdy územně největ-

ším a nejvýnosnějším komorním pan-
stvím v zemích Koruny české. Oficialně
bylo pardubické panství včetně Přelouče
po smrti Matyáše II. rozhodnutím zem-
ského sněmu v červenci 1619 konfisko-
váno ve prospěch stavovské vlády. Bez do-
statečných finančních prostředků by bylo
české povstání od samého počátku od-
souzeno k neúspěchu. Síla a ochota k boji
byla v případě žoldnéřského vojska pod-
míněna dostatečným a pravidelně vyplá-
ceným žoldem. Stavovský výbor proto do
správy panství dosadil nové úředníky, kte -
ří měli zajistit, aby peníze putovaly správ -
ným směrem, tedy do rukou stavovské
vlády. Hospodářský význam pardubické-
ho panství si členové stavovského direk-
toria uvědomovali velmi dobře.

Počátek třicetileté války se vnitřního
života města Přelouče ani jeho podoby
nijak podstatně nedotkl. Až do smrti cí-
saře Matyáše II. mělo české stavovské po-
vstání spíše diplomatickou podobu. Sku -
tečná vojenská tažení a bitevní vřavy let
1619–1620 probíhaly mimo oblast Pře-
loučska. Válka přeloučským měšťanům
v této první fázi zatím nepřinášela velké
hmotné škody, neboť pardubické panství
se nalézalo v bezpečné oblasti a dodávky
proviantu a krmiva pro armádní účely by-
ly příslušným měšťanům placeny.

První předzvěst budoucích běd dospě-
la do Přelouče až po Bílé hoře. Po zničení
části stavovského vojska na bělohorské
pláni a úprku krále Fridricha Falckého ze
země se rozpadlo vedení povstaleckého
tábora. Válka ještě pokračovala a některé
stavovské posádky ve velkých městech se
stále ještě bránily vojskům císaře Ferdinan -
da II. a katolické ligy, ale na Pardubicku
k žádným větším vojenským střetům ne -
došlo. S nastupující zimou se staly velkým
nebezpečím pro český venkov zbytky žold -
néřských oddílů, které neměl kdo zaplatit.

V této fázi války se jednalo především
o početné tlupy polských žoldnéřů a ko-
záků, kteří po Bílé hoře museli opustit vo -
jenskou službu bez vyplacení slíbeného
žoldu. Přelouč byla obehnána věncem
opevnění, do kterého se vjíždělo pouze
branami, ale šlo jen o masivnější palisádu,
zbudovanou na vrcholu valu. Z obranné-
ho hlediska již na počátku 17. století tako-
vé opevnění nemělo vojenský význam.

Proti většímu dobře vyzbrojenému vojen-
skému oddílu neměla tehdy Přelouč mož-
nost efektivní obrany. Koncem listopa-
du 1620 se stala snadnou kořistí oddílu
polských kozáků – Lisovčíků, kteří Pře -
louč důkladně vydrancovali. Pobrali pře -
devším dobytek a zásoby potravin. O prů -
běhu tohoto plenění Přelouče není mnoho
zpráv. Zprávy o krutostech a násilí, pácha-
ných těmito polskými oddíly jsou dolo-
ženy hlavně z oblasti Moravy a Slezska.
Jednalo se o část vojska, které poslal pol-
ský král Zikmund III. na pomoc císaři Fer-
dinandu II. Po bělohorské bitvě se vrace -
li do Polska od Prahy směrem k východu.
Je jich pobyt v okolí Kolína je doložen
18. lis topadu 1620. Historik Prof. Petr Vo-
rel před pokládá, že k Přelouči dorazili ne-
dlouho poté.

O polském vyjedení Přelouče jsou zpět -
 né informace hlavně až z května 1621. Cí -
sařské vojsko tehdy doplňovalo armádní
sbory k tažení na Kladsko, které ještě zůstá -
valo v rukou povstalců. V okolí Přelouče
verboval nové rekruty kapitán pěšího re -
gimentu Kryštof z Haugvic. Podařilo se
mu získat na dvě stovky nových branců,
s nimiž měl v Přelouči vyčkávat dalších
rozkazů. Hned na počátku května Haugvic
opakovaně žádal, aby mohl být jeho vo-
jenský sbor umístěn v Pardubicích, neboť
v Přelouči se zoufale nedostává potravin.
Obyvatelé města Přelouče byli prý o vše
oloupeni polským vojskem a jsou sotva
živi jen chlebem. Jeho nově naverbovaní
vojáci trpí nouzí a nedostatkem jídla, ne -
bude-li zjednána náprava, nově naverbo -
vaní vojáci se prý rozutečou. 

Dnes se nám může zdát divné, že by
město Přelouč mohlo mít problémy se za-
jistěním základních potravin pro dvě stov -
ky vojáků. Vojenská posádka tehdy byla
ubytovávaná přímo v měšťanských do-
mech a těch bylo v celé Přelouči okolo
stovky. V každém domě museli živit navíc
kromě své rodiny a čeledi dva další dospě -
lé muže. Vydržování vojska a jeho nuce -
né zásobování se stalo pro český venkov
v pruběhu války ohromným břemenem.

Pokračování v dalším čísle Roštu  
Marcela Danihelková

Použitá literarura: 
Dějiny města Přelouče II. Petr Vorel

Přelouč po bitvě na Bíle hoře – válečná léta 1618–1648 – díl I.
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CITÁTY JANA WERICHA
Říjnová křížovka z galerie citátů Jana Wericha zněla: Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše. Děkujeme všem, kteří zaslali
správné odpovědi. V rámci losování se výherkyní stala Věra Pojmanová, gratulujeme. Věcná odměna je připravena v redakci Roštu,
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Těšíme se na vaše nové odpovědi.                                                Nápověda k listopadové křížovce je: Člověk, který nikdy…


