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Rada města
Dne 19. 8. se konala 46. schůze Rady

města Přelouče. Projednal se zde Doda-
tek č. 1 SoD „ZŠ Kladenská 494, Přelouč – vý-
měna stropní konstrukce“. Přičemž se nejprve
zrušila usnesení z 39. rady města, znění do-
datku č. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřej-
né zakázky „ZŠ Kladenská 494, Přelouč – vý-
měna stropní konstrukce“ s dodavatelem
Rea litní a stavební společnost s.r.o., Fanto-
va 693/45, Obřany, 614 00 Brno, IČO 41432037,
s úpravou termínů realizace dle aktuální
pandemické situace a z ní vyplývajících mi-
mořádných opatření vlády ČR. Nově rada
schválila Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rea -
lizaci veřejné zakázky „ZŠ Kladenská 494, Pře-
louč – výměna stropní konstrukce“ s doda-
vatelem Realitní a stavební společnost s.r.o.,
Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, IČO
41432037, s posunutím termínu ukončení
plnění o 9 kalendářních dnů na 30. 8. 2020
z důvodu karantény na Kutnohorsku v čer-
venci 2020, která způsobila nemožnost ná-
stupu části nasmlouvaných kapacit.

Dne 24. 8. 2020 se konala další v pořadí
47. schůze Rady města Přelouče. Na úvod
rady přednesl radním Lukáš Spurný krátkou
prezentaci spojenou s problematikou třídění
odpadů v našem městě, uvedl několik mož-
ností propagace o důležitosti třídění odpadů
směřované na naše občany. Dále rada schvá -
lila několik věcných břemen a projednala ta -
ké majetkové převody. Schválila se výpůjčka
části pozemku p. č. st. 124/3 Přelouč mezi
městem Přelouč a Náboženskou obcí Církve
československé husitské v Přelouči. Zastupi-
telstvu doporučila rada schválit Darovací
smlouvu č. 20/25 mezi Josefem Dvořáčkem,
ATELIER JOSEF, Přelouč a městem Přelouč
na převod busty Antonína Švehly do vlastnic-
tví města Přelouče. Schválila se také smlouva
o dílo na realizaci veřejné zakázky „Víceúče-
lové hřiště (ledová plocha) – 1. část – Zpev-
něné plochy, osvětlení, garáž“ s dodavate-
lem Agrostav Pardubice. Pro akci „Chodník
a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“
se schválil dodatek č. 1 se společností Dlažba
Vysoké Mýto, s.r.o., kterým se požadovaný ter -
mín ukončení plnění prodlužuje do 8. 9. 2020
z důvodu mimořádné epidemiologické si-
tuace v rámci pandemie COVID-19 u zhoto -
vitele stavby, neboť všich ni zaměstnanci museli
do povinné 14denní karantény. Rada schvá-
lila zvýšení nájemného v jednotlivých měst-
ských bytech o 10 % k 1. 1. 2021. Zastupitel -
stvu doporučila rada rozhodnout o poskytnutí
dotace z rozpočtu města pro Junák – český
skaut, středisko Pře louč, na vědomí vzala ra-
da zápisy OV Mělice ze dne 2. 8. 2020 a KMS

Štěpánov ze dne 5. 8. 2020. Projednala se ta-
ké statistika silničního provozu na komuni-
kaci I. třídy v intravilánu města – ulice Praž-
ská a Pardubická. 

Na 48. schůzi rady města Přelouče ze
dne 7. 9. 2020 se mimo jiné schválila změna
č. 1. závazných ukazatelů pro příspěvkové
organizace na rok 2020 a plán odpisů na rok
2020, pravidla pro nájem pozemků ve vlast -
nic tví města s účinností od 8. 9. 2020, dále zá -
měr na pronájem části pozemku p. č. 1780/1
v k. ú. Přelouč za účelem umístění a provo-
zování prodejního stánku, schválilo se také
podání žádosti o dotaci na akci „Regenerace
sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“ a po -
dání žádosti o dotaci z Operačního progra-
mu životní prostředí 2014–2020 na projekt
„Štěpánov u Přelouče – revitalizace zeleně
a ošetření dřevin v dalších lokalitách města“.
Projednal se a schválil investiční záměr „Sta-
vební úprava nebytových prostor, Choceň-
ská č.p. 877, Přelouč“ – přičemž předmětem
investičního záměru je pořízení sociálních
bytů v rámci programu Výstavba pro obce
formou dotace. Sociální byty jsou určeny
k pronájmu pro způsobilé domácnosti, kte-
ré mají nízký příjem a zároveň nevyhovu-
jící byd lení, dle podmínek v nařízení vlády
č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů. Na zakázku „Revitalizace Račanského
rybníka“ se schválil dodatek č. 3 smlouvy se
spo lečností PP-GROUP.cz s. r. o., Proseč, kte-
rým se sjednaná kupní cena snižuje o částku
20 000 Kč bez DPH z důvodů odečtu nákla-
dů za následnou péči po dobu 10 let o pro-
vedenou výsadbu, kterou si zajistí město Pře-
louče. Také u dodatku č. 2 smlouvy o dílo
„Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladen-
ská, Přelouč“ se společností Dlažba Vysoké
Mýto s. r. o. se jednalo o snížení smluvní ce-
ny tentokrát o částku 81 856,67 Kč bez DPH
z důvodu úpravy rozsahu městem požadova -
ných prací. Z důvodu nedostatku finančních
prostředků rada města neodsouhlasila vý-
daj z rozpočtu města Přelouč pro rok 2021 do
programu na podporu energetických úspor
v oblasti veřejného osvětlení EFEKT 2021.
Připravovanému zastupitelstvu se doporu-
čilo vyjádřit nesouhlas se záměrem stavby
„Modernizace podjezdu na silnici III/32219
pod železniční tratí ve Valech u Přelouče“,
dále aby zastupitelstvo schválilo Smlouvu
o spolupráci při zajištování provozu nemo-
vitosti vyčleněné pro ubytování fyzických
osob bez přístřeší, kterým byla uložena ka-
ranténa nebo domácí izolace pro diagnosti-
kované onemocnění COVID-19 mezi měs-
tem Přelouč, městem Pardubice a městem
Holice. Radní také na této schůzi vzali na vě-
domí stav neuhrazených pohledávek ke dni

30. 6. 2020 a také současné možnosti stánko-
vého prodeje na pozemcích města. Schválili
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/20/20401
o po skytnutí dotace v dotačním řízení na
podporu sociálních služeb poskytovaných
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O so-
ciálních službách uzavíraný s Pardubickým
krajem. Projednaly se žádosti o poskytnutí
dotace do 50tis. Kč z rozpočtu města v roce
2020 pro Římskokatolickou farnost Přelouč,
zastupitelstvu se doporučilo schválit zřizo-
vací listinu organizační složky JSDH Přelouč
s účinností od 17. 9. 2020 a na závěr této ra-
dy se schválil návrh programu XII. zasedání
Zastupitelstva města Přelouče s termínem
konání 17. 9. 2020.

Zastupitelstvo města
V pořadí XII. zasedání Zastupitelstva

měs ta Přelouče se konalo ve čtvrtek 17. 9.
2020. Za dodržení zvýšených hygienických
opatření (zastupitelé jednali v rouškách a po -
užíva la se dezifenkce rukou) se projednalo
cel kem 13 bodů. Starostka města přednesla
zastupitelům zprávu o činnosti rady města
v období mezi XI. a XII. zasedáním zastupitel -
stva měs ta, projednaly se návrhy a stanoviska
výborů majetkového ze dne 8. 9. 2020 a finan -
čního ze dne 9. 9. 2020, návrhy a stanoviska
OV Lo he nice ze dne 12. 7. 2020, OV Mělice
ze dne 2. 8. 2020 a OV Klenovka ze dne 19. 6.
2020, dá le majetkové převody, zastupitelé za -
mítli žá dost J.M. o propachtování pozemku
spoluvlastnického podílu 8/21 na pozemku
p.č. 202/35 v k.ú. Štěpánov u Přelouče. Schvá -
lil se návrh rozpočtového opatření č. 4 roz -
poč tu města na rok 2020, zastupitelstvo měs -
ta schválilo aktualizaci Projektu s názvem
„Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč –
II. etapa“ dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, projednalo se
stanovisko města k záměru stavby „Moderni -
zace podjezdu na silnici III/32219 pod želez -
niční tratí ve Valech u Přelouče“ a zastupite -
lé prohlasovali nesouhlas s tímto záměrem
stavby. Dále se schválila smlouva o spoluprá -
ci při zajišťování provozu nemovitosti vyčle-
něné pro uby tování osob bez přístřeší po
dobu jejich karantény, vyplývající z jednání
radních na 48. schůzi ze dne 7. 9. 2020, dále
ta ké padlo schválení návrhu aktualizace zři-
zovací listiny JSDH Pře louč a darovací smlou -
vy mezi ATELIÉREM JO SEF Přelouč a městem
Přelouč na převod busty Antonína Švehly
do vlastnictví města Přelouče. Posledním bo -
dem programu bylo schvá lení dotace z roz-
počtu města nad 50tis. Kč pro Junák – český
skaut, středisko Přelouč. 

Všechna usnesení naleznete na stránkách
města.                                                    MG
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Zprávy z radnice – Odbor životního prostředí
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Po vyhodnocení systému svozu bioodpadu na sídlišti prostřed-
nictvím kontejnerů jsme přistoupili k výměně těchto nádob za hně -
dé popelnice tak, jak to znají obyvatelé z rodinných domů. Kontej -
ner je kontejner, ať je zelený nebo černý, ať je informace na něm
taková nebo maková; dle obsahu v nich je stále zřejmé, že někteří
občané nerozlišují. Proto si od výměny za popelnice slibujeme lepší
výsledek, co se čistoty bioodpadu týká. Příměsi vyskytující se v bio-
odpadu znemožňují jeho využití. Opětovně žádáme občany, aby
při vhazování bioodpadu do nádoby vysypali pouze obsah obalu, ve
kterém bioodpad nesou. Igelitový pytlík nebo tašku potom prázdné
je možné hodit hned vedle do žlutého kontejneru. 

Mnozí z vás si určitě říkají, že nebudete ke kontejneru běhat s kaž -
dou slupkou od banánu a do čeho že to budete dávat a že na to do -
ma nemáte místo a že to doma bude smrdět a že na to budou létat
mušky a že…, ale dovolte mi podělit se s vámi o svoji zkušenost. Si -
ce bydlím v rodinném domě a mám k dispozici hnědou popelnici,
ale ani tak k ní s každou slupkou od banánu neběhám. Pořídila jsem
si plastovou nádobu s víkem s jednoduchým a pevným uzavíráním
na klip o objemu 3 litry (viz obrázek 1), abych ji mohla mít po ruce
ve skřínce pod dřezem; v ní bioodpad shromažďuji a při zaplnění
donesu a vysypu do hnědé popelnice. Někdy tuto nádobu plním
a mám doma i tři, čtyři dny a nic nesmrdí a nic nelétá. Samozřejmě
je možné využít přímo nádobu, která je ke kompostování bioodpa -
du určená (viz obrázek 2).

Bioodpad ve směsném odpadu představuje značný váhový podíl
a vzhledem k připravované legislativě, která už je na spadnutí a kde

se výše poplatku na skládce bude odvíjet v závislosti na množství
odpadu tříděného vůči směsnému, je moc důležité vytřídit co nej-
více využitelného odpadu a do nádoby na směsný odpad dávat
opravdu jen to, co k využití již předat nelze (a samozřejmě nemá ne -
bezpečnou vlastnost). Tedy jen to, co nelze odložit do žlutých a mo -
drých kontejnerů nebo popelnic, do zelených, bílých nebo šedých
zvonů, do červených a bílých sběrných nádob, do hnědých popel-
nic, do černých popelnic na olej, na místo zpětného odběru, na sběr -
ný dvůr, do sběrných surovin… Děkujeme občanům za spolupráci
a doufáme, že se nám podaří sběr bioodpadu na sídlišti udržet a even -
tuelně rozšířit i na další lokality.

Odbor životního prostředí, H. Klápová
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Rekonstrukce chodníků 
a veřejného osvětlení 

v Kladenské ulici
Stavební práce v této lokalitě začaly během června letošního roku. Díky

nut né rekonstrukci plynovodu se práce zhotovitele zakázky, společnosti Dlaž -
ba Vysoké Mýto, s. r. o., odstartovaly teprve až po skončení přeložky plynu. 

Jednalo se o rekonstrukci stávajícího chodníku, konkrétně o výměnu
stávajícího povrchu chodníků z betonových dlaždic za betonovou dlažbu
skladebnou, výměnu stávajících silničních obrub, vodících proužků a mříží
přilehlých uličních vpustí po celé délce úpravy. Součástí rekonstrukce bylo
i řešení veřejného osvětlení. Nejenom kvůli nutné přeložce plynu při startu
této zakázky, ale také díky nařízené karanténě zaměstnanců zhotovitele
v souvislosti s koronavirem se dokončení rekonstrukce chodníků a veřej-
ného osvětlení v ulici Kladenská bohužel nestihlo do začátku školního ro-
ku a bylo dokončeno v první polovině září. Děkujeme všem občanům za
trpělivost a pochopení.

Na projekt Chodník ulice Kladenská, Přelouč, CZ.06.4.59/0.0/0.0/
/16_038/0012955 obdrželo Město dotaci v rámci 14. výzvy MAS ŽR –
IROP – Bezpečná a dostupná doprava IV, aktivita bezpečnost dopravy,
a to ve výši Kč 1 900 000,-. Konečná cena stavebních prací byla vyčíslena
na 3 873 582,60 Kč.

odbor správy majetku, MěÚ Přelouč

ZŠ Kladenská 494 Přelouč – 
výměna stropní konstrukce

V prostorách základní školy v ulici Kladenská se díky velice špatnému sta -
vu stropní konstrukce musela co nejrychleji během letních měsíců provést
její celková výměna. Zhotovitelem byla Realitní a stavební společnost s. r. o.
Brno, která si staveniště převzala dne 28. 5. 2020 a hned následující den od -
startovala stavební práce. Jednalo se o výměnu stropní konstrukce, která
se nachází ve 2. NP a podkroví budovy školy v Kladenské ulici. Práce probí -
haly celé léto a zakázka se stihla dodělat přesně k 30. 8. 2020. Tento termín
byl domluvený a smluvně ošetřený mezi zhotovitelem a městem Přelouč,
byť původní termín dokončení stavby byl 21. 8. 2020. Bohužel z důvodu ka -
rantény na Kutnohorsku v červenci 2020, která způsobila nemožnost ná-
stupu části nasmlouvaných kapacit, se konečný termín ukončení výměny
stropní konstrukce posunul právě až na 30. 8. 2020. Vše dobře dopadlo,
celá tato veřejná zakázka je již hotová a od začátku školního roku již mohla
škola tyto prostory opět začít využívat.  

Fotografie V. Černý, text MG
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Provoz 
Městského úřadu Přelouč
důležité informace 

ke COVIDU-19
Od 1. září 2020 platí povinnost 
zakrytí dýchacích cest rouškou 
nebo jiným vhodným způsobem 

ve vnitřních prostorách Městského úřadu.

ÚŘAD OTEVŘEN PRO VEŘEJNOST
Pondělí, středa: 8.00–11.30  12.30–17.00 
Úterý, čtvrtek, pátek: 8.00–11.30  12.30–13.30

Mimo určenou dobu mohou občané vstupovat pouze na
základě domluveného setkání s příslušným úředníkem,
který si klienta osobně vyzvedne a doprovodí. Mimo určenou
dobu nevstupujte do objektu Městského úřadu bez vyzvání.

Děkujeme za pochopení. 

Tajemnice Městského úřadu v Přelouči
Ing. Ivana Lejhancová

Svoz bioodpadu 
v zahrádkářských koloniích
a v chatové oblasti Březiňák

Oznamujeme občanům, že poslední umístění velkoob-
jemového kontejneru na bioodpad proběhne: 
v lokalitě Kréta I            od 9. 10. do 16. 10. 2020; 
v lokalitě Kréta II          od 16. 10. do 23. 10. 2020; 
v lokalitě Svornost        od 23. 10. do 30. 10. 2020
a v chatové oblasti Březiňák od 30. 10. do 6. 11. 2020.

VE STŘEDU 28. ŘÍJNA BUDE SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘENÝ
Informujeme občany, že ve středu 28. října 2020, v den státního
svát ku, bude sběrný dvůr uzavřený; otevřený bude v normální
provozní době, tedy v následující pátek v době od 13 do 17 hodin.
Děkujeme občanům za pochopení.

Podzimní svoz větví 
Předběžně informujeme obyvatele rodinných domů, 

že podzimní svoz větví ze zahrádek proběhne
q v Přelouči              v pondělí 16. listopadu 2020
q a v místních částech v pondělí 23. listopadu 2020
Další informace uvedeme v listopadovém vydání Roštu.

Sběr bioodpadu na sídlišti pokračuje…

Obrázek 1
Obrázek 2
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Parník Arnošt z Pardubic je jediná velká loď, která může díky zpro -
voznění nového mostu mezi Valy a Mělicemi, připlout k nám do
Přelouče. Dopravní podnik města Pardubice během prázdnin za-
řadil do jízdního řádu dvakrát speciální plavbu z Pardubic do Pře-
louče a zpět. Ta druhá se uskutečnila poslední prázdninový pátek
28. 8. 2020.

Z pardubického kotviště loď vyplula v 11 hodin, dále pak násle -
dovala zastávka v Srnojedech a ve 13 hodin ve Valech. Do Přelou -
če dorazil Arnošt z Pardubic v 13.30 hodin. Lodní kapitán Václav
Polák bezpečně dopravil všechny cestující do kotviště v Přelouči,

kde již netrpělivě vyčkávali zájemci o zpáteční cestu do Pardubic.
Na plavbu lodí se vydal i tříměsíční Dominik se svou maminkou,
rozhodně to byl nejmladší pasažér na palubě. Všechna místa na
venkovní terase i v podpalubí se rychle zaplnila a přesně ve 14 ho -
din odrazil Arnošt od přeloučských břehů. Obě tyto speciální plav -
by byly během několika málo hodin vyprodané, zájem byl skuteč ně
veliký. Součástí této speciální cesty bylo pro obě skupiny i zajiště -
ní jízdy historickým autobusem s přívěsem, který je odvezl zpět
do místa svého startu. Doufejme, že se k nám výletní parník z Par -
dubic zase někdy na výlet vydá.       Fotografie a text: MG
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Otevírací doba

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

13 – 18 h

13 – 16 h

13 – 18 h

13 – 16 h

13 – 16 h

10 – 12 h

8 – 12 h

10 – 12 h

8 – 12 h

8 – 12 h

8 – 12 h

S platností od 1. 10. 2020
platí nová otevírací doba

pro veřejnost
na pobočce

České pošty Přelouč.

Změna otevírací doby se provádí
na základě rozhodnutí ředitelství České pošty, s. p. Praha.

Arnošt z Pardubic připlul v pátek 28. 8. 2020 do Přelouče

Navštivte Muzeum odstředivek

a máselnic v Lohenicích

Navštivte Muzeum odstředivek

a máselnic v Lohenicích

V případě zájmu o návštěvu muzea kontaktujte pana Romana Hutlu:

HUTLA CENTRUM, Lohenice 100
Telefon 723 655 600, e-mail: drevoservis_hutla@centrum.cz

V případě zájmu o návštěvu muzea kontaktujte pana Romana Hutlu:

HUTLA CENTRUM, Lohenice 100
Telefon 723 655 600, e-mail: drevoservis_hutla@centrum.cz

V Lohenicích naleznete největší sbírku odstředivek v Evropě.
Romanu Hutlovi se podařilo soustředit na 260 exponátů.
V nově otevřeném muzeu uvidíte odstředivky na mléko,

máselnice, nádoby na mléko a vše od zemědělského nářadí
až po staré ruční zmrzlinovače.
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Pozvánka
6. 10. 2020 GUATEMALA, HONDURAS, BELIZE

Cestopisná přednáška Milana Šťourače
Přednáškový sál KICMP v 17.30 hodin
Vstupné 40 Kč

14. 10. 2020 50. VÝROČÍ TESLY PŘELOUČ (1971)
Obnovená premiéra filmu vč. dodatečně
namluveného původního komentáře
Kino Přelouč v 19.30 hodin
Vstupné 50 Kč

20. 10. 2020 PŘEDNÁŠKA JINÉ SVĚTY  
BÓŽA DVOŘÁK (1864–1954) 
a JOSEF GOČÁR (1880–1945), 
dva architekti a rodáci z Přeloučska
Přednáší doc. Pavel Panoch, Ph.D.
Přednáškový sál KICMP v 18.00 hodin
Vstupné 40 Kč

10/20

ORIGINÁLNÍ 
PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR

Koncert přeložený z letošního jara

7. října 2020 v 19.00 hod.
Občanská záložna Přelouč

Vstupné 300 Kč

O PŘELOUČSKOU VĚŽ
Postupová soutěž ve sportovním tanci tř. B, C, D

párů České republiky

10. října 2020 v 9.00 hod.
Občanská záložna Přelouč

KONCERT 
KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE

4. listopadu 2020 v 19.00 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 220/180 Kč

MORAVANKA
Předvánoční koncert

25. listopadu 2020 v 19.00 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 240/220 Kč

Rezervace a předprodej vstupenek:
www.kicmp.cz

VĚRA MARTINOVÁ 
A SKUPINA MERITUM

JUBILEUM TOUR 2020

22. října 2020 v 19.00 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 330/300 Kč

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Komedie o dvou dílech.

Hrají – Josef Carda,
Jana Švandová, Rudolf Hrušínský

2. listopadu 2020 v 19.00 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 300/280 Kč

SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Divadelní komedie

Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková,
Jitka Ježková/Lucie Zedníčková, 
Vilém Udatný/Jakub Zindulka

3. prosince 2020 v 19.00 hod.
Kino Přelouč

Vstupné 260/220 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT 
ORCHESTRU VÁCLAVA MARKA

Host – Daniela Šinkorová
10. prosince 2020 v 19.00 hod.

Kino Přelouč
Vstupné 320/280 Kč

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVEZVEME VÁS 

TANEČNÍ KURZY 
V OBČANSKÉ ZÁLOŽNĚ – 

ŘÍJEN 2020

                                     2. 10.      v 17 a 20 hodin

                                     9. 10.      v 17 a 20 hodin

                                  16. 10.      v 17 a 20 hodin

                                  23. 10.      v 17 a 20 hodin

                                  30. 10.      v 17 a 20 hodin

POZVÁNKA
Regionální muzeum 

Tesly Přelouč 
a elektrotechnického 
průmyslu v Přelouči 

vás srdečně zve

Kde nás najdete?
Hálkova 176, 
Přelouč

Těšíme se na vás.

Vážení Tesláci a Přeloučáci, zájemci o historii,
při příležitosti 100 let založení elektrotechnické-
ho průmyslu v Přelouči Vás zveme na prohlídku
vý robků a výroby v Radiozávodech, Radio Zenit,
Radiotechně, Tesle. V průběhu let mnoho názvů,
ale jeden závod.
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PRÁZDNINOVÉ RANDE NASLEPO S KNIHOU

Tak trochu jiná Noc s Andersenem 2020

V letních dnech jsme pro naše hravé čtená-
ře připravili (snad milé) překvapení – knižní part -
nery/partnerky. Soudit knihu tentokrát nebylo
možné podle obalu, zabalené knihy byly onače -
ny pouze několika nápovědami či zcela bez ozna -
čení (tzv. divoká karta). Až doma čtenář zjistil,

zda se taková schůzka naslepo s knihou vyvedla.
Někteří byli mile překvapeni kvalitami svého no -
vého „partnera“, některé příliš nenadchl, zkrát-
ka jako v životě. Tímto způsobem bylo půjče-
no 11 knih s překvapením. Do každé knihy byl
navíc vložen slosovatelný anketní lístek, kterým
čtenář mohl vyjádřit pocit ze „schůzky“. Tyto
lístky mohli účastníci akce do konce září vra-

cet do knihovny vyplněné a těšit se, že budou
1. října vylosováni. Od 5. října si šťastlivci mohou
vyzvedávat své odměny, a co jiného než pěkné
knihy.                                                         E.F.

10/20

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROZLOUČENÍM S LÉTEM V TUPESÍCH,
sobota 22. srpna 2020 – první společná akce SDH a KMS Tupesy v letošním roce

Milí čtenáři z dětského oddělení, 
vážení rodiče!
Bohužel se nám letošní Noc s Andersenem

nepodařilo uskutečnit ani v jarním, ani v pod-
zimním termínu. Zdraví je pochopitelně před-
nější než cokoliv jiného a bylo by nesmyslné
vystavovat děti a následně i jejich blízké nebez-
pečí nákazy.

Ale máme dobrou zprávu, která vychází
z faktu, že z citronů lze vyrobit citronádu.

Vám všem, kteří milujete pohádky a společ-
né čtení, navrhujeme… uspořádejte si svou vlast-
ní NOC u sebe doma.

Po celé naší zemi se v mnoha městech i ves-
nicích v pátek 9.10. večer sejdou rodiny nad kni-
hou, aby si četly, vyprávěly nebo společně vyro-
bily pohádkové občerstvení.

My vám k tomu přidáme podvečerní pohád-
kovou stezku parkem. Na cestě, vyznačené svíč -
kami budete moci šifrovat, luštit, poznávat
a doplňovat otázky ze života H.Ch. Andersena
a z jeho pohádek na celkem 10 zastávkách. 

Nemusíte se nikde přihlašovat, prostě v pá-
tek 9. 10. někdy mezi 17.00 a 19.00 vezmete ba-
terky, přijdete a užijete si to. Pokud během cesty
parkem zahlédnete nějaké pohádkové postavy,
nevyplašte je, dávají na vás pozor.

A když budeme dodržovat dostatečné ro-
zestupy a případně nasadíme i roušky, užijeme
si celou akci bezpečně. 

Po návratu domů můžete pokračovat v po-
hádkovém večeru. Mohlo by dojít i na spacáky
v neobvyklém místě vašeho domova. Možná bě -
hem čtení a případně i hraní divadla najdete čas
na kreslení obrázků nebo výrobu pohádkových
knih. Přineste je v následujícím týdnu k nám do
knihovny, uspořádáme si společnou výstavu.
A budeme se těšit, že jaro 2021 už bude veselejší.

L.H.

Výtvarník JOSEF KÁBRT
v Městské knihovně

Výstavní prostor v naší Městské knihovně ne -
ní příliš velký. Většinu místa obsadily knihy. Ale
velmi rádi našim čtenářům nabízíme možnost
setkat se mimo literaturu také s výtvarnými dí-
ly. V říjnových termínech jsme většinou zaha-
jovali výstavy naší dlouhodobé spolupracovnice
Marcely Danihelkové, které momentálně zdra -
 votní stav nedovoluje v tvůrčí práci pokračo-
vat. Myslíme na ní a přejeme jí, aby se mohla
co nejdřív ke své milované kresbě vrátit. Děku-
jeme jí také za zapůjčení skleněných panelů pro
naši novou podzimní výstavu.

Letošní podzim jsme dostali příležitost vy-
stavit v půjčovnách a v čítárně výtvarné práce
Josefa Kábrta.

Výstava je připomenutím jeho celoživotní-
ho díla a především letošního 100. výročí jeho
narození. Díky rodinným vazbám, které tohoto
mi mořádně nadaného umělce k Přelouči pouta -
li, máme nyní možnost setkat se s jeho půvab-
nou grafickou tvorbou.

Autor by si jistě zasloužil rozsáhlejší výstavu,
ale to nám omezený prostor neumožňuje. Věří-
me, že i tak uděláme radost všem milovníkům
výtvarného umění a děkujeme potomkům Jo-
sefa Kábrta, Petru Kábrtovi a Zuzaně Jechové,
roz. Kábrtové za velkou vstřícnost a pomoc při
realizaci výstavy.

KDO BYL JOSEF KÁBRT?
Výtvarník a režisér animovaného filmu, kre -

slíř, grafik, malíř, tvůrce exlibris a ilustrátor.
Narodil se 14. 10. 1920 v Lomnici nad Po-

pelkou, v letech 1935–1936 studoval na kera-
mické škole v Praze a do roku 1941 pak na praž-
ské UMPRUM u prof. Kysely a J. Bendy. Poté
pracoval nejprve jako výtvarník kresleného fil-
mu ve Zlí ně a po r. 1945 ve studiu Bratři v triku
u Jiřího Trnky. Animovanému filmu zůstal věr-
ný až do své ho odchodu do důchodu. Zemřel
7. února 1989.

Jako výtvarník, režisér nebo scénárista se
podílel na vzniku více než 30 kreslených filmů.
Např. Stvoření světa, Telegram, Slavík a růže,
Svatební košile, Příběhy Odysseovy atd. Mno-
hé z nich dosáhly mezinárodních úspěchů
a ocenění.

Velké kreslířské nadání se projevilo i v mno-
ha jeho kresbách, kvaších a grafikách. Tvořil
zpravidla v technice leptu a suché jehly. Inspi-
raci čerpal v klasické české i moderní literatuře,
v mytologii, v umění a v neposlední řadě ho in-
spirovaly také krásné ženy.

Doufáme, že výstava jeho prací v prostoru
naší knihovny přispěje k důstojným oslavám je-
ho nedožitých stých narozenin.

L. Hývlová

Jubilanti červenec
Josef Krejčík                                       88 let
Tomáš Šefčík                                      75 let
Anna Houdková                               75 let
                    
Jubilanti srpen                                     

Marie Pospíšilová                             96 let
Marie Tesařová                                  89 let
Helena Houfová                                88 let
Anežka Koubová                              88 let
Ludmila Horáková                            88 let
Stanislava Nekvapilová                    88 let
Dagmar Rejmanová                         87 let
Daniela Cuhorková                          87 let
Ludmila Kašparová                          86 let
Zdeňka Bidmonová                         86 let
Jiří Dašek                                            85 let
František Žáček                                 85 let
Jindřiška Zárubová                           85 let
Ludmila Stárková                             80 let
Ludmila Loquensová                       75 let

Leopold Blachut                               75 let
Vlastimil Minařík                              75 let

Jubilanti září                                         
Marta Dubcová                                91 let
Jaromír Rambousek                         90 let
Zdeněk Kopecký                               90 let
Marie Matoušová                             87 let
Miroslav Šimek                                 87 let
Karel Chaloupský                             87 let
Božena Veselá                                   86 let
Lubomír Vávra                                  85 let
Václav Hledík                                    85 let
Jitka Černíková                                  80 let
Ella Čapková                                      75 let
Alois Vávra                                         75 let
Karel Dušek                                       75 let
Alois Vančura                                    75 let
Čestmír Šípek                                    75 let

Diamantová svatba
Jiřina a Miroslav Fořtovi                   24. 9.

PŘELOUČÁCI 

Vzpomínka
„Čas běží, ale vzpomínky žijí dál.“ 

Dne 3. října 2020 uplyne pět let od chvíle,
kdy nás navždy opustila 

naše drahá maminka, babička 

paní Alžběta POVEJŠILOVÁ.

S láskou vzpomínají 
děti Václav, Jana a Pavel s rodinami. 

Vzpomínka

Dne 15. září 2020 by se dožila 90 let 

paní Květoslava KEPRTOVÁ 
ze Řečan nad Labem.  

Na svou milou maminku, 
která zemřela před třemi lety, 

s láskou vzpomíná 
dcera Květa Rabová s rodinou.



Přeloučské školství

13

ří
je

n
 2

0
2

0

10/20

Přeloučské školství
P

ře
lo

u
č

sk
ý

 R
O

Š
T

12
10/20

Zahájení školního roku
2020/2021

I přes déšť, který se před osmou hodinou ranní
sná šel z oblohy, bylo před základní školou na Masa -
rykově náměstí 1. září rušno. Začal nový školní rok.
Slav nostní den to byl pro čtyři desítky prvňáčků. V do -
provodu svých rodičů usedli poprvé do školních lavic.

Ve dvou prvních třídách je vítaly jejich třídní
učitelky Mgr. Markéta Černohlávková a Mgr. Lenka
Zmítková.

Ve tvářích pedagogů, žáčků i jejich rodičů se da -
lo vyčíst plno očekávání, těšení i obav. To vše k 1. zá -
ří patří. Naše nejmenší žáky i jejich rodiče přišly také
přivítat paní ředitelka Mgr. Hana Konvalinková, paní
zástupkyně Mgr. Květoslava Pokorná a paní starost ka
Bc. Irena Burešová. Popřály jim, aby se jim ve škole lí -
bilo, našli si kamarády, dařilo se jim a do školy se těšili.

Děvčata a kluci naslouchali, pokukovali po svých
spolužácích a nahlíželi do pytlíčků a taštiček s dáreč-
ky, které si pak odnášeli ve svých nových batozích
jako upomínku na první školní den.

Přejme si: Ať každý den přicházejí naši žáci s úsmě -
vem do školy. Ať prožijeme klidný a normální školní
rok. Ať rodiče zažívají radost ze svých dětí.

Semiramis pomáhá 
s adaptací žáků

Druhý týden nového školního roku zakončili
žáci 6. B a 6. C netradičně. Školu v pátek 11. září na -
vští vily pracovnice organizace Semiramis, která má

dlouholetou praxi v oblasti prevence rizikového
chování dětí a mládeže. Naše škola se Semiramis
spolupracuje již několik let. 

Tentokrát bylo hlavním cílem podpořit úspěšný
návrat žáků do školního prostředí a usnadnit proces
jejich adaptace. Většina z nich totiž kvůli koronavi-
rové výluce nenavštěvovala školu po dobu dlouhých
měsíců. V 6. C měl mít tento den ještě jeden význam-
ný efekt. Jelikož se ve třídě sešli žáci z různých škol,
bylo zapotřebí je vzájemně seznámit a nastartovat
procesy, které jsou nezbytné pro zdravé fungování
třídního kolektivu včetně nastavení spolupráce a po -
citu důvěry ve vztahu k třídní učitelce.

V praxi probíhal den v duchu diskusních, po-
hybových i tvůrčích činností, které cílily na posílení
kooperace ve třídě, nácvik vzájemné komunikace,
společné řešení problémů, hledání východisek a v ne -
poslední řadě také na posílení role třídního učitele,
jako součásti třídního kolektivu.

Žáci se během šesti vyučovacích hodin vžili do
role posádky zaoceánské lodi a společně překoná-
vali nastražené překážky. Pomocí zábavných aktivit
byla testována například paměť nebo schopnost
spolupráce žáků a třídní soudržnost. 

Druhou polovinu tohoto výjimečného dne trá-
vili žáci ve venkovním prostředí městského parku.
Zde pro ně byla připravena hra, na jejímž konci če-
kala odměna v podobě sladkého pokladu. Na cestě
ke sladkostem museli plnit rozličné úkoly, skládat
mapu, luštit šifry.

Celý páteční program hodnotím velmi pozitivně
a připisuji mu velký význam jak pro žáky, kteří v pod -
statě nepřetržitě pracovali jako jeden tým, tak pro
třídní učitele, kteří mohou takto své žáky poznat ji -
nak, než při běžné výuce, mohou dobře mapovat
vzta  hy ve třídě a navázat ještě hlubší vztah ke svým
svě řencům. Děkujeme tímto organizaci Semiramis za
přípravu tohoto dne a těšíme se na další spolupráci.

TECHNOhrátky 
SPŠ stavební Pardubice

Sedmnáct chlapců z osmých a devátých tříd na-
ší školy se zúčastnilo 9. září TECHNOhrátek v SPŠ sta -
vební v Pardubicích

Jeho zaměstnanci a žáci připravili pro skoro
120 účastníků šest pracovišť v oborech truhlář, te-
sař, CAD projektování, stavitelství, umělecký kovář
a zámečník a zedník.

Na stanovišti umělecký kovář si žáci vyzkoušeli
kování kovu za tepla. Velký rozruch vznikl na obo -
ru stavitelství, kde se skupinky žáků snažily sesta-

vit ze stavebnice věž. Na zednickém stanovišti sta-
věli z cvič ných cihel komín a jako správní truhláři
si vyzkoušeli práci s pilkou. Zájemci o tesařinu zho-
tovili jednoduchý tesařský spoj. Doslova vyhánět
museli zaměstnanci a žáci SPŠ mladé počítačové
nadšence ze stanoviště CAD projektování, kde si
mohli na 3D obrazovce navrhnout vlastní dům i s vy -
 bavením.

Všem zúčastněným se toto setkání velice líbilo. 

Seiferos – ukázka dravců
8. 9. 2020 se žáci 1. i 2. stupně sešli na školním

hřišti, kde se zúčastnili velmi zajímavé přednášky
a následně ukázky dravců a sov.

Žáci se seznámili s nejucelenější sbírkou těchto
ptačích predátorů a v druhé polovině programu
zhlédli letovou produkci a imitaci lovu.

Nově nabytými informacemi se mohli hned
pochlubit a získat sladkou odměnu. 

Ti nejrychlejší si mohli vyzkoušet i přílet dravce
na ruku.

Tento pořad je velmi poutavý a nenásilnou for-
mou informuje žáky o významu dravců v pří rodě.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
Vítáme prvňáčky!

Dva měsíce krásných prázdnin plných zá -
žit ků a zábavy utekly jako voda a nastal čas
návra tu žáků do školních lavic. Někteří se těšili
více, jiní méně, ale nejvíce zvědaví byli určitě
naši prvňáčci. S úsměvem na tváři a v plné pa-

rádě překročili v doprovodu svých rodičů ne-
jenom práh školy, ale i nové životní etapy. Jak
tomu bývá zvykem, kromě třídních učitelek je
přivítali paní ředitelka, paní zástupkyně a zá-
stupci města a firmy Kiekert. Na lavicích na ně
čekalo překvapení v podobě školních pomůcek.
Přestože se většinu dopoledne snášel z nebe
déšť, využili někteří slavnostního okamžiku ke
svezení kočárem taženém kladrubskými koň-
mi. Všem malým školáčkům přejeme úspěšný
a klidný školní rok.

Projekt šestých tříd – 
Poznáváme se navzájem
V posledních letech přichází žáci šestých roč-

níků do svých tříd v poněkud jiné sestavě, než
jak spolu sdíleli kolektiv v pátých třídách. Řada
páťáků odejde na gymnázium, a tak se ze tří tříd
stanou dvě. O to větší smysl pro ně má právě
projekt Poznáváme se navzájem, jehož hlav-
ním cílem je dát žákům příležitost počáteční-
ho stmelení kolektivu. K tomu jim velmi dobře
slouží aktivity zaměřené na rozvoj komunika-

ce a vzájemné spolupráce. Počasí oběma tří-
dám přálo, a tak si děti užily spoustu legrace
a zábavy v blízkém okolí Přelouče. Kéž by jim
úsměv na tváři vydržel po celé čtyři roky na
druhém stupni!

Pozvání 
na Den za obnovu lesa 

Slatiňany – sobota 17. října 2020
V loňském školním roce se žáci naší školy

zúčastnili prvního ročníku celorepublikové akce
Den za obnovu lesa. Měli jsme nádherné po-

časí, užili si bohatý doprovodný program a ne-
daleko slatiňanského Kočičího hrádku zasázeli
malé borovičky. I když bychom rádi společně vy -
razili i na druhý ročník, letos bohužel společ-
ným autobusem jet nemůžeme.

Akci vám ovšem doporučujeme jako rodin-
ný výlet. Zveme tedy všechny rodiče s dětmi
na letošní ročník – opět do Slatiňan. Pořadate -

lé při pravují, kromě výsadby sazenic, hry a sou-
těže s lesnickou tematikou pro všechny gene-
race, houbařskou poradnu, harvestový trena-
žer, ukáz ku lesnické techniky, přibližování
dříví koňmi a další poučný i zábavný program.
A jestli budou mít zase ty dobré klobásky a gu-
lášek, tak sobota 17. října nebude mít chybu.
Nezapomeňte pracovní oděv, pevné boty, ru-
kavice a dobrou náladu. Tak AHOJ ve Slati-
ňanech ☺.

Info k organizaci a programu: https://www.sa -
zimelesynovegenerace.cz/den-za-obnovu-lesa/

Alena Školníková

Prázdninový výlet do ZOO
V pátek 10. 7. vyrazila předloňská 5. C se svo-

jí tehdejší třídní učitelkou do pražské ZOO. Je-
likož nám zbyly peníze z úspěšného jarmarku
Abeceda peněz a díky adopci klokana jsme mě li
ještě jednou vstup zdarma, mohli jsme si dovo-
lit krásný celodenní výlet. Opravdu trval celý den,
protože díky událostem na trati jsme se vrátili
až s tříhodinovým zpožděním v devět hodin ve-
čer. Ale o to více času jsme spolu strávili. Počasí
bylo hezké a procházka po ZOO moc příjemná.

Hlavně, že jsme byli zase všichni spolu. Bohužel
někteří žáci se nemohli díky táborům nebo do -
voleným zúčastnit. Tento výlet byl naplánován
sice už na květen, ale kvůli koronavirové situaci
se musel odložit. Ti, kterým nevyšel výlet, se
mohli vidět s kamarády koncem srpna na setká-
ní na Mělicích, což je prázdninová tradice i po
ukončení prvního stupně.

Pavlína Soldánová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU ZŠ Smetanova

KDY:    úterý        20. 10.      –           14.00 – 16.30
        støeda     21. 10.      7.15 – 8.00   14.00 – 16.30
        čtvrtek     22. 10.      7.15 – 8.00    – 

KDE:     ul. Za Fontánou, parkoviště u sportovní haly
CO:      směs, noviny, časopisy, letáky

! karton NE !                                       Prosíme zvážit.
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Koncert pro Světlušku
I v letošním roce se naše škola zapojila do charitativní akce pro

na daci Českého rozhlasu Světluška. Již od pondělí 7. 9. bylo v ulicích
Přelouče možné potkat naše žáky, prodávající sbírkové předměty.
Hlavní akcí však byl již tradiční Koncert pro Světlušku, který se usku -
tečnil ve čtvrtek 10. 9. v kostele sv. Jakuba v Přelouči. Vystoupili na něm

žáci a pedagogové hudebního oboru. Děkujeme všem, kdo přispěli ná -
kupem sbírkových předmětů nebo dobrovolným vstupný na Nadační
fond Světluška a budeme se těšit, že budeme příští rok zase pomáhat.
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Adaptační kurz 
PRIMA 2020/2021

Ze čtvrtka na pátek v prvním školním týdnu
strávila třída prima první společné chvíle na adap -
tačním kurzu v kempu ve Břehách. Počasí vyšlo
skvěle a mohli jsme si užít všech seznamovacích
i sportovních her venku na sluníčku. Kurz se vy-
vedl na jedničku, studenti se poznali navzájem,
zjistili, jaké to je fungovat v novém třídním kolek -
tivu, jaká pravidla je nutné dodržovat, ale pře de -
vším to byly dny plné zábavy, povídání, sporto-
vání, tancování, ale i kreslení. Večer byl zpestřen
noční stezkou lesem a za svitu loučí studenti
složili slib a byli slavnostně pasováni na primána.

Adaptační dny 1. ročníků
Ve dnech 2. 9. a 3. 9. se konaly adaptační dny

prvních ročníků. V letošním roce byl program
upraven tak, abychom vyhověli požadavkům na
zvýšenou hygienu. Naši „prváci“ si tedy nejprve
v oddělených skupinách vyslechli blok předná-
šek zaměřených na prevenci rizikového chování
a poté se opět ve svých skupinách přesunuli na
zahradu a hřiště školy, kde se při hraní her a plně -
ní úkolů seznamovali mezi sebou a svým třídním
učitelem. Druhý den byl na programu časosběr-
ný dokument Heleny Třeštíkové „Katka“. Ačkoliv
jsme letos museli oželet pobytový dvoudenní
kurz, přesto věříme, že si naši „prváci“ celou akci
užili a poznali nové spolužáky a učitele.

10/20

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Koncert Národního dechového orchestru

v Novém Bydžově
Již 4 roky funguje při naší škole projekt Národní dechový orchestr. Do

Přelouče se několikrát do roka sjíždí vynikající mladí muzikanti z celé re-
publiky. Po dlouhé koronavirové přestávce se první setkání uskutečnila
během posledního srpnového a prvního zářijového víkendu. Koncert
se konal 11. 9. v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Dirigentem kon-
certu byl Václav Blahunek, šéfdirigent Hudby Hradní stráže a sólisty byli
Kateřina Javůrková, hornistka České filharmonie a zpěváci Ivana Brožová
a Miroslav Mordych. Koncert byl složen výhradně ze skladeb českých
autorů. V první polovině zazněla Smetanova Slavnostní předehra C dur,
následoval Koncert pro lesní roh od Juraje Filase a Foglariána od Evže -
na Zámečníka. Skladatel Juraj Filas byl na koncertě osobně přítomen.
Druhá polovina koncertu se nesla v lidovém tónu. Orchestr se svými
pěveckými sólisty zahrál skladby Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara, Karla
Vacka, Josefa Fišery, Ladislava Kubeše a Jiřího Pohnána. Další setkání to-
hoto orchestru se uskuteční v listopadu, kdy se bude nacvičovat nový

program na koncerty v nově zrekonstruovaném Domě hudby v Pardu-
bicích a v sále České národní banky v Praze.

Workshop
s Kateřinou Javůrkovou

V neděli 6. září se v naší škole uskutečnil
workshop pro žáky, kteří hrají na lesní roh.
Lektorkou byla hráčka České filharmonie,
ví tězka Pražského jara a laureátka soutěže
ARD v Mnichově Kateřina Javůrková. S na-

šimi sou časnými i bývalými žáky pracovala
na správném rozehrávání a dýchání. Díky je-
jím bohatým zkušenostem se žáci dozvěděli
jak probíhá konkurz do orchestru nebo tře-
ba příprava na soutěže. Je skvělé, že špičkoví
hráči, jako je Kateřina Javůrková, si udělají
čas na návštěvu naší školy a mohou praco-
vat s našimi žáky.

Zájezd na koncert do Prahy
Žáci a pedagogové hudebního oddělení

se v sobotu 12. září vypravili do Prahy na fi-
nálový koncert soutěže Concertino Praga.
V krásných prostorách Rudolfina se utkali
čtyři soutěžící z České republiky a Ruska. Na-
ši žáci tak měli možnost v podání přibližně
stejně starých kolegů vyslechnout trubkový
koncert Alexandra Arutjunjana, klavírní kon -
certy Ference Lista a Edwarda Griega a hou -

slový koncert Sergeje Prokofjeva. Vstupenky
na koncert se vzhledem k epidemiologické
situaci prodávaly jen ve velmi omezeném
množství, tak jsme rádi, že díky pohotovosti
paní učitelky Baborákové si naši žáci tento
koncert mohli přijet vychutnat.

vedení školy

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE

Soutěž „Hledáme mladého grafika“
Naše škola vyhlašuje již 2. ročník soutěže pro žáky základních škol „Hledáme mladého gra fika“.

Soutěž bude probíhat pod záštitou Ing. Bohumila Bernáška – člena Rady Pardubic ké ho kraje zod -
povědného za školství. 
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Letní tábory 2020
Pobytové tábory

Navzdory jarní komplikované situaci s epidemií se nám podařily
uskutečnit dva pobytové a tři příměstské tábory. Počasí nám přálo,
žádný závažný problém a doufáme, že jsme splnili všechna očeká-
vání dětí i rodičů. Všem účastníkům děkujeme za přízeň, zároveň
děkujeme všem, kteří se na uskutečnění táborů podíleli.

Mořeplavci 
Jako každý rok, tak i letos se v termínu od 12. 7. – 25. 7. 2020

uskutečnil oblíbený dětský tábor Mořeplavci pořádaný Domem

dětí a mládeže v Přelouči. Celý pobyt byl pro děti připraven pestrý
program na téma ,,Země pohádek“, který byl plný nejrůznějších her,
činností i zábavy. Děti se tak měly možnost setkat osobně s někte-
rými ze svých oblíbených pohádkových postav a bytostí. Například
s Patem a Matem, Pipi Punčochatou, Jeníčkem a Mařenkou, Šmou-
linkou, Jezinkou, Červenou Karkulkou, vilou Amálkou a také šíleně
smutnou královnou. Ta byla nešťastná, neboť její milovanou dceru,
mladou princeznu, unesl zlý Žlababa. Svým počínáním v táboro-
vých hrách se dětem podařilo nasbírat velké množství pohádkových
drahých kamenů, za které unesenou princeznu vykoupily a Žlaba-
bu tím porazily. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ

Krkonoše 
Tábor v termínu 3. 7. – 9. 7. 2020. Cílem

turistického tábora bylo poznávání Krkonoš,
navštívili jsme nádherná místa v okolí města
Rokytnice nad Jizerou, vyvrcholením tábora
byl výlet na hřebeny k pramenu Labe.

Příměstské tábory 
Během prázdnin jsme pořádali dva příměstské

tábory v červenci a jeden tradičně na konci srpna.
O srpnový tábor byl tradičně velký zájem, děti
jsme museli rozdělit do dvou skupin. Celkový po -
čet dětí na příměstských táborech byl 82. Všem
vedoucím děkujeme za skvěle odvedenou práci.

Příměstský I.

Příměstský II. skupina A

Příměstský II. skupina B

Příměstský III.

Poděkování za práci
Velké poděkování za práci odvedenou pro

DDM patří dlouholeté pracovnici Janě Homo-
lové, která v srpnu odešla na zasloužený odpo-
činek do, určitě aktivního, důchodu. Jsme rádi,
že bude nadále spolupracovat s DDM jako exter-
ní vedoucí zájmových kroužků pro dospělé. 
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

DobroCentrum
Přelouč

S dobrovolníky od října zahajuje -
me pravidelné programy pro seniory, nakolik
nám to dovolí aktuální situace epidemie koro -
naviru. 

q  PC KLUB pro seniory s panem Pultrem kaž -
dou středu v čase 9–11 v Jakub klubu

q  Relaxační cvičení pro seniorky s Irkou
Staň kovou každý čtvrtek 17–18, nově v tě-
locvičně pod jídelnou gymnázia

q  Německá konverzace pro seniory každou
středu 14–15 na faře, nebo podle domluvy

q  V případě zájmu obnovíme program SE-
NIOR A CHYTRÝ MOBIL v úterý 16–17
v Ja kub klubu 18

Zveme nové zájemce a pokud chcete více
informací, zavolejte na tel. 731 402 371. Nově
zveřejňujeme pravidelně aktivity DC na FB Dob-
rocentrum Přelouč. Můžete nás sledovat, každé
pondělí večer přichází novinka. 

Hledáme taky nové dobrovolníky, kteří ma jí
chvilku času pro druhé a najdou odvahu se nám
ozvat. V listopadu připravujeme kurz zákla-
dů psychologie a efektivní komunikace pro
nové dobrovolníky s psycholožkou Mgr. Evou
Bicanovou, a to v sobotu 14. 11. 2020 v Jakub
klubu v čase 9–15. Kurz doporučujeme studen-
tům, kte ří chtějí studovat psychologii nebo pří-
buzné obory a potřebují k přijímajícím zkou-
škám potvrzení. 

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka 

Jakub klub
 Prázdniny jsou za námi a my naska-

kujeme zpět do školního režimu, úkolů a povin-
ností. Většina dětí se po dlouhé pauze do školy
těšila. Proto jsme také zvolili za téma měsíce září
„Hurá zpátky do školy“. V rámci tématu jsme
pro děti připravili i různé aktivity. Jednou z nich
byla aktivita „Hádej, hádej, hadači“, kdy jsme pro
děti připravili hádanky a křížovky, které musely
vyřešit. Procvičili jsme si společně paměť a zá-
kladní vědomosti, které se dětem ve škole bu-
dou hodit. Další aktivita se jmenovala „Kdo je
kamarád“. S dětmi jsme si sedli do kruhu a po-
vídali si o tom, koho považují za svého kama-
ráda a jak by se mezi sebou kamarádi měli cho -
vat. Řekli jsme si také příklady toho, jak poznat,
kdo je náš oprav dový přítel a kdo si na něj jen
hraje. Tímto způso bem se také snažíme předejít
šikanám ve školách. 
V úterý 22. 9. se konal „Den otevřených dve ří“,
který byl zrealizován v rámci kampaně „Týden
nízkoprahových klubů v celé ČR“. Klub byl pro
veřejnost přístupný od 9:00 do 17:00. V ten to
den jste si mohli prohlédnout prostory Jakub
klubu, dozvědět se základní informace o posky-

tovaných službách, podívat se na prezentaci
fotogra fií, výrobků, vyzkoušet si volnočasové
aktivity.

Na měsíc říjen máme připravené téma „Až
jednou vyrostu…“, kdy budeme s dětmi pro-
bírat to, jakým směrem by se chtěli v životě vy-
dat, jaký je jejich sen a čeho by chtěli dosáhnout.
Chystáme mimo jiné i podzimní tvoření, malo-
vání na okna a mnoho dalších aktivit. Přijďte se
na nás podívat! ☺

Jakub klub 18
 Září v Jakub klubu 18 neslo téma

„Život ve vlastních rukách“. Spousta mladých
lidí skončilo před prázdninami školu a nevědí,
co dál… Jakub klub 18 je pro ně k dispozici a pra -
covnice jsou připravené jim poradit a pomoct
se vším, co se týče školy, přijímacích zkoušek,
zaměstnání apod. Proto jsme si připravili akti -
vity zaměřené na přípravu do zaměstnání, pří-
pravu k příjímacím zkouškám, posílení zodpo-
vědnosti a samostatnosti v běžných životních
situacích, jednání s lidmi, psaní důležitých do -
ku mentů (e-mail, formální dopis, životopis a po -
dobně). Mlá dež by si měla umět stanovit své
osobní cíle a splnit si všechny své povinnosti. 

Na říjen jsme si určili téma měsíce „Můj ži-
vot“, kdy se budeme věnovat budoucnosti mla -
dých lidí. Budeme se bavit o tom, čím se chtějí
stát, co chtějí studovat nebo jaké je jejich vy-
sněné zaměstnání a pokusíme se jim, co nejvíce
s jejich cílem pomoci. Zaměříme se také na do -
vednosti, které vedou k samostatnému životu.

Bc. Aneta Šindelářová, DiS.

PODPORA 
PRO PĚSTOUNY

Milí čtenáři,
druhou zářijovou neděli se naše pracovnice
společně se stážistkou a jednou dobrovolnicí
zúčastnila 13. ročníku Dne pěstounství v Mo-
ravské Třebové, který připravoval Pardubic-
ký kraj ve spolupráci s Charitou Moravská Tře-
bová a dalšími neziskovými organizacemi včet -
ně nás. 

Myšlenka Dne pro pěstounství vychází z po-
třeby poděkovat stávajícím pěstounům v Par-
dubickém kraji za jejich ne vždy snadnou práci
při péči o děti, které nemohou vyrůstat ve
svých rodinách. Pravidelnou součástí akce je
i diskusní setkání s krajským radním Ing. Pavlem
Šotolou a zástupci sociálního odboru kraje
o no vinkách v oblasti péče o ohrožené děti. 

Akce probíhala na nádvoří zámku a ode-
hrávala se v historickém duchu. Pro děti zde by-
la připravena velká hra, kdy jednotlivé organi-
zace měly připraveny různé úkoly pro děti. Po
splnění všech úkolů pak dostaly odměnu. I na-

še organizace měla pro děti připravenou akti-
vitu, a to vázání korzetu (viz foto). Dospělí pak
měli možnost hovořit s pracovnicí služby o pro -
blematice pěstounské péče. 

Na závěr bych zde ráda poděkovala stážistce
a dobrovolnici, že se této akce zúčastnily.

Mgr. Pavlína Křepská

Ve spolupráci s Domovem u fontány
a sociálním odborem MÚ Přelouč připra-
vujeme společné setkání různých poskyto -
vatelů sociálních služeb, kteří v Přelouči
pů sobí. Setkání bude na MÚ v sále zastupi -
 tel stva 5. 10. 2020 od 15.00. Účast přislíbila
ře ditelka Rodinného integračního centra
Par  dubice, ředi telka Potravinové banky pro
Pardubický kraj, ředitelka Oblastní charity
Par  dubice a pracov nice Péče o duševní zdraví. 

Týden sociálních služeb
v Přelouči – 

společné setkání 
v pondělí 5. 10. 2020
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Cenu diváků za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu
získal Michal Dlouhý za roli Woodyho ve filmu Toy Story 4: Pří-
běh hraček (Toy Story 4) v režii Jana Pechy. Oba snímky vyrobilo
studio Virtual. 

Mimořádnou cenu za výjimečný počin udělili pořadatelé
snímku Píseň pro Rudolfa III. – epizoda Dinosaurus. Poslední ztra-
cený díl českého muzikálového televizního seriálu z let 1967 až 1969
byl nalezen po téměř 50 letech. Jde o devátou epizodu s názvem
Dinosaurus, která se natáčela na jaře 1969. Na obrazovkách už se
však neobjevila, protože pořad byl mezitím zakázán. O ztraceném
dílu si odborníci dlouho mysleli, že z něj fakticky nic nezbylo. Přesto
se nalezl takřka celý, chybělo přibližně jen prvních deset minut dílu
a část unikátních záběrů se našla němá. Podle původních scénářů
se jim proto po půl století v České televizi vrátil zvuk. Zrekonstruo -
vaná verze Dinosaura vznikla v režii Michala Vostřeze, mistrů zvuku
Petra Posoldy a Zdeňka Klementa. 

K oceněním se společně s keramickou soškou a pamětními cer-
tifikáty i letos připojila Česká mincovna. Věnovala pro vítěze jednot-
livých kategorií pamětní medaile s portrétem Františka Filipovského
a s logem Cen Františka Filipovského. 

Moderátorský um před-
vedl během vyhlášení Dali-
mil Klapka. Bravurně vyhlásil
své kolegy, kteří získali letos
Cenu za dlouhodobé herec-
ké mistrovství v dabingu. Nej -
mladším hostem v sálu byl
určitě nejmladší vnuk oceně-
ného Alfreda Strejčka, který

přijel společně s rodiči a sourozenci pře -
vzít cenu za dědečka. Ten se do Přelouče
nemohl dostavit ze zdravotních důvo-
dů. Naopak velkou radost nám všem
udělala účast Rudolfa Jelínka a Zdeny
Herfortové, kteří si své ceny osobně pře -
vzali přímo na jevišti.

Celý sál rozesmála slova nejmladších dabérů, kterým dal slovo
Ondřej Kepka. Opravdu vtipnou a trefnou tečku při vyhlášení vítěze
Kouzelného prstenu divákům zajistil David Bergman. 

Cenu diváků si osobně přijel převzít Michal Dlouhý, který dokonce
kvůli účasti v Přelouči odjel ze svatby svého kamaráda, kam se zase

po slavnostním večeru vracel. „Ale, abych účast odmítl, to prostě nešlo“,
prozradil Michal Dlouhý. 

A co diváci na Masarykově náměstí? V průběhu dne navštívilo Pře -
louč a dabingové slavnosti okolo 2 000 návštěvníků, prostor na náměstí
pořadatelé rozdělili na 2 části, kvůli většímu přehledu počtu účastníků
na akci. Ze stánků se linuly samé vábivé vůně dobrot a pamlsků, nechy-
běl skákací hrad či kolotoč. Na hlavním podiu diváky asi nejvíce potěšilo
vystoupení Kamila Střihavky, rozhodně bodoval KEKS a ACOUSTIC
BAND. Pořadatelé se omlouvají za neúčast Vojty Kotka, který měl v létě
havárii na motorce a ze zdravotních důvodů musel svůj program zrušit.
Dechovka potěšila své fanoušky na podiu v parku za školou. Zahradní
galerie Art i letos nabídla výstavu obrazů a zajímavý hudební program.
Večerní koncert BIG BANDU CHRUDIM roztančil spoustu hostů v za -
hradě za Záložnou. 

Přelouč skutečně v sobotu 19. září žila dabingem a ačkoliv to
tak chvílemi díky patáliím s koronavirem skutečně nevypadalo,
dabing nakonec byl! 

Fotografie: J. Vrabcová, I. Sviridov, M. Gryčová, text: MG

Jaké bylo vyhlášení letošních Cen
Františka Filipovského za dabing již ví-
me, tak trochu „rozpačité“. Nikoliv však
z hlediska výkonů dabérů, režisérů, pře -
kladatelů a všech, kdo tvoří kvalitní
čes ký dabing, ale bohužel díky nemoci
Covid-19, který v letošním roce trápí
celý svět. Mimořádná opatření v sou-
vislosti s koronavirem zasáhla jak práci
poroty, tvůrčí tým CFFD, tak přípravy
celé zářijové akce v Přelouči. Do posled-

ní chvíle se stále čekalo, zda se akce uskuteční. Ještě v pátek se na
poslední chvíli odhlašovali pozvaní hosté z účasti na sobotním slav-
nostním vy hlášení
kvůli oba vám z ko -
ronaviru. Stále se
če kalo, zda někdo
z rea li začního tý -
mu neonemocní,
nej   větší obavy byly
z účasti moderáto-
re Ondřeje Kep ky či
režiséra celého ve-
čera Daniela Hná-
ta. Stejně tomu tak
bylo i u účinku jí cích
na Masary ko  vě ná -
městí, kde byl při-
pravený od 13 ho-
din bohatý kul turní
program. 

Otazníků bylo
mnoho. Tím největ ším otazníkem však byl zcela jistě ten, kdo si letos
hlavní ceny odveze. Nakonec vše dobře dopadlo, dorazil celý realizač-
ní tým a v 17 hodin přivítal prezident Herecké asociace Ondřej Kepka
hosty v sále i diváky u velkoplošné obrazovky na Masarykově náměs-
tí, dále také diváky, kteří mohli sledovat živý přenos z vyhlášení cen
na internetových stránkách CFFD a na stránkách České televize.

I v Přelouči se při
vy hlašování dodržo-
vala hygienická opa-
tření, nechyběla dezin -
fenkce rukou, všichni
v sále museli mít rouš -
ky. Skvě lým hudebním
doprovodem proložili
slavnostní večer hou-
slový virtuos Jaroslav
Svěcený a akordeo -
nista Ladislav Horák.

Zde je celkový přehled letošních vítězů
Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký vý-

kon v dabingu, kterou uděluje Město Přelouč, získala Vanda Hyb-
nerová za roli Heleny (Ane Dahl Torp) v seriálu Domácí hřiš-
tě I. V režii Vladimíry Wildové vyrobilo pro Skylink 7 studio S Pro
Alfa CZ a. s. 

Cenu Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký vý-
kon v dabingu, kterou uděluje Město Přelouč, získal Jan Šťastný
za roli Salvadora Mallo (Antonio Banderas) ve snímku Bolest
a sláva. V režii Zdeňka Gawlika pro Magic Box připravila Tvůrčí
skupina Josefa Petráska.

Zvláštní cenu poroty za dětský herecký výkon v dabingu do
15 let věku dítěte „KOUZELNÝ PRSTEN“, kterou uděluje Herecká
asociace a garantem je Ondřej Kepka, si letos odnesl David Berg-
man za roli Marlona (Martin Evensen) v seriálu Můj kamarád
Marlon (Min venn Marlon). V režii Ivy Valentové vyrobila Česká
televize.

Cenu Františka Filipovského za zvuk dabingu, kterou uděluje
Asociace pracovníků se zvukem a Ochranná asociace zvukařů –
autorů z.s., získal seriál Černobyl (Chernobyl) a Martin Václavík.
Pro HBO vyrobila společnost SDI Media.

Cenu Františka Filipovského za překlad a úpravu dabova-
ného audiovizuálního díla, kterou uděluje Jednota tlumočníků
a překladatelů za přispění Obce překladatelů, získali Petr Miklica
a Marek Píša za mimořádnou kvalitu překladu a úpravu snímku
Tolkien (Tolkien). Snímek vyrobilo Barrandov studio dabing. 

Cenu Františka Filipovského za mimořádné dabingové zpra-
cování audiovizuálního díla, kterou uděluje Český filmový a te-
levizní svaz FITES, z. s., vyhrál snímek Co jsme komu zase udělali?
(Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu?) v režii Lucie Petry
Svobodové. Ve studiu S Pro Alfa CZ a. s. vyrobil CinemArt.

Cenu Františka Filipovského za dabingové zpracování televiz -
ních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby, kterou
uděluje Město Přelouč, letos vyhrál snímek Playmobil ve filmu
(Playmobil: The Movie) a Veronika Veselá za režii a dialogy.
Pro Bontonfilm vyrobila Tvůrčí skupina Markéty Kratochvílové,
Studio Budíkov.

Cenu Františka Filipovského za dabingové zpracování TV se-
riálu, kterou uděluje Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., získal
seriál Lovec I. (Il Cacciatore) a režisér Jiří Kodeš. Vítězný seriál vy-
robila Česká televize. 

Cenu Františka Filipovského
za dlouhodobé herecké mist -
rovství v dabingu, kterou udělu-
je Herecká asociace, získali Zdena
Herfortová, Jaroslava Tvrzní-
ková, Rudolf Jelínek a Alfred
Strejček.

Dabingové režisérce Janě Stej -
 skalové udělil FITES, z.s. Cenu
Fran-

tiška Filipovského za dlouhodobou
mimořádnou dabingovou tvorbu.

Cenu diváků za nejlepší ženský he-
recký výkon v dabingu vyhrála Ilona
Svobodová za roli královny Ingrith
(Michelle Pfeiffer) ve filmu Zloba: Krá -
lovna všeho zlého (Maleficent: Mistress
of Evil) v režii Zdeňka Štěpána. 

DABING NAKONEC BYL!

Ondřej Kepka

Realizační tým s Ondřejem Kepkou, dále zleva dole
Dagmar Štěpánková (asistentka režie), Jana Šimáko -
vá a Martina Knapovská (produkce České televize)
a Daniel Hnát (režisér slavnostního večera a televiz -
ním dokumentu České televize o letošním ročníku)

Matěj Havelka, David Bergman, 
Šimon Fikar a Filip Vlastník

Jaroslav Svěcený a Ladislav Horák
Zdena Herfortová

Rudolf Jelínek a Dalimil Klapka

Nejmladší vnuk 
Alfreda Strejčka s rodiči

David Bergman

Ilona Svobodová 
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Herec Michal Dlouhý byl v letošním roč-
níku nominovaný v hlavní mužské herecké ka -

tegorii za roli Woodyho v animovaném filmu
pro děti Toy Story 4: Příběh hraček. Vítězství
mu nakonec nepřiřkla porota, ale diváci. 

Prozradíte nám něco k této roli, za kte-
rou jste získal cenu diváků?

Práce na všech dílech Toy Story byla vždy
osvěžením. Těmto dabingům se věnuje ales -

poň více času než v jiných případech, a tudíž
je výsledek znatelně lepší.

Jste k dabingu poměrně dost kritický. Co
se vám nelíbí?

Vadí mi nejen úroveň, ale také to, jak se
chovají televize k naší práci. Nejenom mně
vadí, že za tu práci a výkony, kterou uděláme,
není schopné HBO dát aspoň deset vteřin ti -
tulek, kdo na českém znění filmu spolupra-
coval. Přijde mi to jako výsměch nám, kte-

ří na tom dřeme a dáváme tomu všechno.
Proto jsem rozzlobený, je to hanba. 

Vraťme se ještě k ocenění, které jste získal.
Je rozdíl namlouvat hraný film a snímek
animovaný?

Ta práce dabovat Woodyho byla moc
hez ká. A navíc tuhle roli namluvil v originál
Tom Hanks, kterého daboval můj bratr Vla-
dimír. Právě ještě za bráchova života jsem
dělal jedničku Příběhu hraček, bylo moc
příjemné, že jsem ho mohl přebrat a udrže -
li jsme si ho v rodině. Já teda kresleného, on
živého.

Jaká dabingová práce vás nyní potěšila?
Popravdě jsem teď zavřený v divadle, ne -

bo ze zřejmých důvodů doma. Dabingu se
ny ní moc nevěnuji.

A co třeba audiokniha, to je vlastně také
druh „dabingu“?

Knihy nenamlouvám z jednoduchého
dů vodu, jsem dyslektik. Pro mě je velký
úspěch, že udělám dabing. Dost často
mě na načtení audioknihy přizvou, bo-
hužel se vždy omluvím. Pro mě by to by-
la jednak strašná dřina a ten výsledek, už
jsem to párkrát zkusil, ne ní skutečně tak
kvalitní, jak bych chtěl. Nebudu tak kazit
a ničit krásná díla svým handicapem a ne -
umem.

Neseděla v publiku ani v zákulisí. Pro Ce-
nu Františka Filipovského za nejlepší ženský
herecký výkon si Vanda Hybnerová téměř
„přiběhla“ přímo z chodby. Cenu získala za
dabing fotbalové trenérky Heleny z norského
seriálu Domácí hřiště I. Na jevišti nejprve ne-
opomněla políbit svého spolužáka a mode-
rátora slavnostního večera Ondřeje Kepku
a vadilo jí, že nevidí divákům díky rouškám
do očí a nevidí jejich emoce. 

Přijela jste na poslední chvíli, neseděla
jste ani v publiku, ani v zákulisí, co vás
zdrželo?

Dlouho jsem svou účast zvažovala, sta-
rám se o nemocnou maminku. Ocenění si
ale vážím, proto jsem si jej přijela převzít a po-
děkovat.

Oceněná jste byla za dabing fotbalové
trenérky Heleny. Jaká to byla práce?

Člověk je za ta léta rád za tu dabingo-
vou rutinu. Vím, kdy se mám nadechovat
a další základy, které se pak při takovéhle
těžké práci nesmírně hodí. Za dva tři díly
jsem si na herečku a její projev zvykla, ale
lehké to nebylo.

Co bylo na této roli tedy náročné?
Jednak člověk je zvyklý nejčastěji na me-

lodii angličtiny, němčiny, francouzštiny, kte -
rou má naposlouchanou a orientuje se v ře -
či. Seriál Domácí hřiště je ale norský, takže
jsem se jazykově nechytala. A kromě noršti -
ny postava fotbalové trenérky s oblibou žvý -

kala tabák, který si cpala pod horní ret, takže
jsem většinu seriálu dabovala s prstem v ru-
ce jako miminko. Pořád jsem něco žvýkala
a žužlala. 

Herečka navíc zrovna neoplývá příliš tem -
peramentem, vadilo to při namlouvání
postavy?

Celkově byly její projevy na hranici emo-
cionálního spektra nula až nula plus. A to
bylo pro mě těžké, já jsem emocionální he-
rečka, takže udržet tu tichou linku, a přitom
tam stále mít napětí, bylo náročné. Snad
v jedné scéně, kdy jí rupnou nervy a projeví
city tomu bylo jinak, ale emocemi hrdinka
skutečně neoplývala. 

Seriál pochází z dílny norských filmařů,
mohlo i to sehrát roli v náročnosti práce?

Bylo to zvláštní. Celá ta atmosféra seve-
ru je trochu jiný svět. My můžeme skrývat
emoce za srdcem, ale oni je skrývají ještě
někde daleko jinde a musí se to najít. Přitom
má ten seriál velikou hloubku a napětí.

Čím byl pro vás seriál zajímavý?
Poutavý byl z toho ženského pohledu. Vy-

práví o ženě, která šéfuje mužskému fotbalu,
kde lítá adrenalin. Byla to hezká práce.

Stala se z vás po dabingu fotbalová fa-
nynka?

Upřímně mám radši hokej, je to rychlejší
taktičtější hra. Mě fotbalisti s nagelovanými
vlasy a předstíranými bolestmi, jak se válí po
trávníku, moc neberou.

Jste herečka, dále dcera slavného mima
a mnoho let jste se pantomimě sama vě-
novala. Vyhrála jste hlavní cenu za da-
bing, láká vás ještě něco dalšího z umělec-
kých profesí?

Ve své profesi mám širší záběr. Od pan -
to mimy, tance, po činohru, jsem ráda, že se
mo hu rozpínat a neustrnula jsem v jedné
kate gorii. Rozhodně se ale nebudu pouštět
do muzikálu, pěvecky opravdu nevynikám.
Da bing je v téhle době v umělecké branži
pro her ce asi jedinou stabilitou. V současné
situa ci nám pomalu mohou zavřít divadla.
Nebu de nám umožněno normálně hrát,
ale když se dabingové studio dobře vyde-
zinfikuje, tak tam člověk za mikrofonem
něco platný je.

Za dabing fotbalové trenérky získala Vanda Hybnerová hlavní cenu

Co na sebe prozradil herec Michal Dlouhý,
kterému nejvíce hlasů dali diváci

Jaký dabing vás v nejbližší době čeká?
Za poslední rok jsem dabovala asi tři-

krát. Dodělala jsem velký seriál pro Netflix.
Byl však přerušený karanténou a dodělávali

jsme ho ještě na jaře. Seriál Domácí hřiště,
za kte rý jsem dostala cenu, jsem dělala loni
na pod zim. Dabing bude v téhle zvláštní do-
bě jedi nou disciplínou, kterou budeme mo-

ci dělat. Zavřeme se sami ve studiu a bude-
me dabovat.
           Fotografie: J. Vrabcová, I. Sviridov,
           text: MG
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Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč

Informace o nezaměstnanosti 
v Pardubickém kraji k 31. 8. 2020

K 31. 8. 2020 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Pardubi-
cích celkem 9423 uchazečů o zaměstnání. V průběhu měsíce bylo nově zaevi -
do váno 1399 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 454 osob.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v okresech Pardubického kraje:
Litomyšl 1,6 %, Ústí nad Orlicí 1,7 %, Žamberk 1,9 %, Polička 1,9 %, Holice 2,2 %,
Hlinsko 2,3 %, Vysoké Mýto 2,5 %, Pardubice 2,6 %, Chrudim 2,7 %, Svitavy 2,9 %,
Lanškroun 3,1 %, Česká Třebová 3,2 %, Přelouč 3,5 %, Králíky 3,6 %, Moravská
Třebová 4,3 %.

Informace o nezaměstnanosti 
okres Pardubice 31. 8. 2020

K 31. 8. 2020 bylo evidováno 3289 osob. V průběhu srpna došlo v okrese
Pardubice k poklesu počtu nezaměstnaných o 57 osob proti předchozímu
měsíci. Meziročně byl zaznamenán nárůst, který činil 44,2 %. Podíl nezaměst-
naných osob na obyvatelstvu se snížil na hodnotu 2,7 %. Na poptávkové stra -
ně trhu práce bylo k 31. 8. 2020 evidováno celkem 16061 volných pracovních
míst. V porovnání s předchozím měsícem počet volných míst klesl o 279 míst.
V okrese Pardubice sledujeme dlouhodobě výrazný převis volných míst nad
počtem nezaměstnaných občanů. Je však třeba zdůraznit, že více než 47 %
z těchto míst nemá uvedeno konkrétní pracoviště v okrese Pardubice. Volná
místa jsou nabízena zejména v odvětví obchod a služby, stavebnictví, elektro-
technika a výroba plastových výrobků. Na jedno volné místo připadalo v prů -
měru 0,2 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou působ-
ností:          Přelouč 3,5 %          Pardubice 2,6 %          Holice 2,2 %

Vybrané obce region Přeloučsko 
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích

je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce.

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc srpen 2020 byla v obcích regionu
Přeloučsko:
Přepychy 9,3 % (4), Sovolusky 8,2 % (8), Tetov 7,4 % (7), Holotín 7,0 % (3),
Jedousov 6,7 % (7), Sopřeč 5,7 % (10), Strašov 5,5 % (12), Hlavečník 5,3 % (9),
Přelovice 5,1 % (7).

Vzhledem k současné epidemiologické situaci upřednostňuje ÚP ČR i na -
dále elektronickou komunikaci. Cílem je zajištění ochrany zdraví klientů i sa-
motných zaměstnanců.

Zřiďte si zdarma datovou schránku na Czech POINTu (např. na pobočce
České pošty, městském 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/zrizeni-datove-
-schranky/na-zadost

Nové žádosti o zprostředkování zaměstnání můžete podat na kontaktním
pracovišti v úředních hodinách po celý pracovní týden (po–pá). Další infor-
mace najdete na: www.mpsv.cz a www.uradprace.cz

Kontakty: 
vedoucí                                martina.malinska@uradprace.cz, 950 144 407
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“.

Pravidla silničního provozu 29
Podzimní čas, pravděpodobně v souvislosti s uctěním Památky zesnulých

2. listopadu, vyláká na silnice sváteční řidiče, zejména seniory. Jejich zdravotní
schopnosti bývají kvůli pokročilému věku obvykle sníženy, a nejen v důsledku
toho bývá jejich jízda nejistá a dopravně rizikovější. Proto je zákonem stanoveno,
že držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské pro-
hlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den
dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Mimoto
je třeba mít na paměti, že řidič nesmí řídit vozidlo, jestliže je jeho schopnost k ří -
zení snížena v důsledku jeho zdravotního stavu. Tím je myšlen zdravotní stav ak -
 tuál ní bez ohledu na to, zda se podrobil pravidelné lékařské prohlídce tak, jak
vyžaduje zákon.                   Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

název
Uchazeči (UoZ)

o zaměstnání  
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %
Přelouč 228 3,3
Chvaletice 80 3,6
Břehy 30 4,5
Choltice 26 3,5

Žena zavolala na tísňovou linku policie,
že její kamarádce chce někdo ublížit

Strážníci prověřovali telefonické oznámení od
ženy, která uvedla, že má strach o svou kamarádku,
protože jí chce někdo ublížit. 

Po příjezdu hlídky na místo se snažili strážníci
získat podrobnější informace k údajnému napade-
ní kamarádky. Oznamovatelka hovořila nesouvisle,
stále opakovala, že její kamarádce chce někdo ublí-
žit, že se jí nemůže dovolat apod. Strážníci, přes-
tože oznámení neznělo věrohodně, požádali ozna -
movatelku, aby je k její kamarádce doprovodila.
Zde se ukázalo, že žena je na živu a v pořádku. Ozna -
movatelka se nakonec rozpomněla a uvědomila si,
že se jí vše zdálo. Je přetažená a nevyspalá. Navíc
před usnutím dočetla detektivku.

Jestli by nebylo lepší přečíst si před spaním čer-
venou knihovnu. 😊

Nadýchal 3,35 promile
V dopoledních hodinách si „ustlal“ na lavičce

v podloubí na Masarykově náměstí muž. Dechovou
zkouškou u něj byla zjištěna vysoká hladina alkoho-
lu 3,35 promile. Muž nebyl schopen komunikace
a přestával reagovat na vnější podněty, proto stráž -
níci na místo přivolali hlídku ZZS Pardubického
kraje. Ta opilce odvezla do krajské nemocnice. 

Oznámil na policii, že se chce zastřelit
Strážníci v součinnosti s hlídkou místní Poli-

cie ČR pátrali po muži, který telefonicky oznámil,
že se chce zastřelit. Po hodinovém intenzivním
pátrání byl muž nalezen ve Lhotě. Živý a zdravý.

Napsal své přítelkyni SMS zprávu, 
že se loučí se životem

Hlídka MP na žádost místního oddělení Poli-
cie ČR vyjela do místní restaurace, kde se má nachá -
zet muž, který vyhrožuje spácháním sebevraždy.
Na místě se již nacházela posádka ZZS Pardubic-

kého kraje, která uvedla, že se muž již v minulosti
o sebevraždu pokusil. Nejdříve nechtěl spolupraco -
vat a nesouhlasil s odvozem do nemocnice. Nako -
nec se ho ale strážníkům a zdravotníkům podařilo
přesvědčit a byl odvezen do krajské nemocnice. 

Pytláci
Na žádost rybářské stráže vyjela hlídka MP

Pře louč ke slepému rameni Labe, aby provedla
kontrolu totožnosti dvou mužů, kteří zde bez po-
volení chy tali ryby. Podle předložených dokladů
se ukázalo, že se jedná o cizí státní příslušníky.
Vzhledem k tomu, že se jedná o přestupek dle
zákona o rybníkářství, kte rý nespadá do kompe-
tence městské policie, bude udá lost oznámena
na příslušný správ ní úřad. Za ne oprávněné chy-
tání ryb jim hrozí pokuta až 8000 Kč.

Ztracená peněženka
Na služebnu MP přišel muž s žádostí o shlédnu-

tí kamerového záznamu, jelikož ztratil peněženku

s platební kartou a finančním obnosem 8 tisíc Kč. 
Pravděpodobně ji nechal na střeše vozidla a peně-
ženka někde cestou spadla. Dozorčí MP shlédnul
záznamy z kamerového systému města a zjistil, že
peněženka opravdu byla na střeše auta, na další ka-
meře je vidět, že peněženka již na střeše není. 

Místo pravděpodobné ztráty bylo strážníky
prohledáno, ale bezvýsledně. Už to vypadalo, že
muž peněženku nikdy neuvidí. Opak je pravdou,
nalezla ji žena, díky dokladu v ní dohledala majitele
a vše mu vrátila. 

Já to říkám pořád, poctiví lidé mezi námi jsou
a není jich naštěstí málo. 

Pokud tyto řádky čtou ti, kteří mezi ně nepatří,
tak vězte, že ponechání si nálezu je protiprávní
jednání, dokonce se může jednat i o trestný čin Za-
tajení věci podle § 219 s horní sazbou odnětím svo -
body až na jeden rok. 

Rvačka začala kvůli ženě
Dozorčí MP Přelouč si všiml na kameře umístě -

MĚSTSKÁ POLICIE 
informuje

né před nočním barem skupinky mužů, kteří se
dohadují a postrkují. Na místo vyslal neprodleně
hlídku. Když strážníci přijeli na místo, byla rvačka
již v plném proudu. Podařilo se jim muže odtrh -

nout od sebe a zabránit jim útěku. Zraněné muže
ošetřila posádka ZZS Pardubického kraje. Někte-
ré aktéry rvačky musela odvézt do nemocnice. Na
místo přivolaná hlídka Policie si celou událost pře -

vzala k do řešení s podezřením pro trestný čin rvač -
ky a výtržnictví. 

Za Městskou policii              Leoš Slavík, DiS., 
                                                 velitel MP Přelouč
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Léto je pomalu za námi a ač to ještě na jaře nevypadalo příliš ve-
sele, nakonec jsme si ho přeci jen užili i přes všechna omezení, která
dnešní doba přináší. Klienti vyrazili do cukrárny, zazpívali si i za-
tančili při hudebních vystoupeních a zažili také další narozenino-
vé oslavy. 

Když někteří naši klienti obje -
vili před mnoha měsíci pod vá -
nočním stromkem dárkový po -
ukaz od zaměstnanců CSG do
přeloučské cukrárny DUO, ne-
mohli se dočkat chvíle, až si spo -
lečně zajdou na svůj oblíbený
zákusek. V srpnu konečně tato
chvíle nastala a my jsme s klien-
ty vyrazili směr cukrárna natě-

šení především na lahodnou zmrzlinu, která nás v dopoledním slunném
dni krásně osvěžila.

Oblíbené chvilky s hudbou

Také milovníci hudby si v létě přišli na své. Nejprve se naším Domo-
vem nesly písně trampů v podání Jana Víznera a jeho pěvecké kole-
gyně Heleny Kroupové, které si klienti s nimi nejen zazpívali, ale někteří
se dokonce nechali přesvědčit k tanci a moc si to užili. O pár týdnů
později k nám zavítala Přeloučská dechovka Vladimíra Kosiny, a pro-
tože sluníčko tentokrát nedělalo drahoty, mohli si klienti oblíbené pís-
ničky vychutnat pod širým nebem v naší milované zahradě.

Oslavy narozenin
Srpen přinesl i krásná životní jubilea. Dvě naše dámy oslavily význam-

né narozeniny, a to nejen s rodinou, ale také s klienty Domova. V obou
případech nechyběl dárek od cukrárny DUO Přelouč v podobě naro-
zeninového dortu, na který se naši klienti vždy velmi těší. Sladké pohoš-
tění nemělo chybu stejně jako společně strávené chvíle s našimi osla-
venkyněmi.

Svedli jsme také nelehké bitvy
V druhém prázdninovém měsíci jsme ale také svedli dvě bitvy. Ta

první byla překvapivá, i když nemůžeme říci, že bychom s ní dříve nebo
později nepočítali … přeci jen nežijeme na Měsíci. U jednoho z našich
klientů byl testem prokázán koronavirus COVID-19, a tak se náš Do-
mov musel odebrat na nějaký čas do karantény. Naštěstí žádná z dal-
ších dvou vln testování v našem Domově nový výskyt viru nepotvrdila,
a tak jsme mohli po dvou týdnech náš Domov opět otevřít pro návště -
vy, za což jsme nesmírně vděční. 

Druhá z bitev byla
leh čí co do vážnosti si -
tuace, ale na náročno s ti
jí to nic neubralo. Na  še
ku chařka paní Iveta Hep -
 narová se nechala pře-
mluvit a rozhodla se po -
rovnat svůj ku chař ský
um s ostatními ku cha ři
a kuchařkami v sou těži
Nejlepší kuchařka/kuchař

roku 2020, kde soutěžila v kategorii Nejlepší hlavní pokrm pro seniory
70+. Paní Hepnarové se podařilo probojovat v ostré konkurenci do fi-
nále, kde sice skončila těsně pod stupni vítězů, ale odnesla si s sebou
nespočet užitečných informací i zkušeností, které v Do mově při vaření
pro naše babičky a dědečky určitě využijeme.

S nadcházejícím podzimem máme v plánu mnohé, reálně si ale uvě-
domujeme, že všechno může být během chvilky jinak. Proto jsme vděč-
ní za každý další den, kdy za našimi obyvateli mohou chodit na návště -
vu jejich blízcí, kdy se naši klienti mohou scházet a my pro ně můžeme
organizovat zábavné aktivity, při kterých nám společný čas vždy velmi
rychle a hlavně velmi hezky uteče.                               Domov u fontány
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ZÁŘÍ V SOKOLE
Sokolovna pomalu ožívala již druhý týden v září, kdy jednotlivé oddíly

za čaly cvičit. A největší akce vypukla v pátek po dnu otevřených dveří. Při -
cházely děti s batůžky a spacáky, z nichž sem tam vykukoval oblíbený plyšák.
Chy stalo se první přespání v sokolovně. Byly to převážně větší i menší sleč-
ny z oddílu trampolínek, dokonce i osm nejmladších členů tohoto oddílu.

Celkový počet asi 40 cvičenců doplnily gymnastky. Nejdříve se malovalo
na chodníku, pak se hrály hry na hřišti, cvičilo se podle hudby. K večeři se
opekly buřty na novém ohništi. Teprve po setmění se všichni přesunuli do -
vnitř. Nechyběla diskotéka a pro nejstarší prodloužená večerka. Všichni si
to krásně užili. Dě kujeme organizátorkám Lucii Dvořákové, Ditě Malínské
a Iloně Ento vé za skvěle připra venou akci a všem dospě lá kům, kteří nějak při -

ložili ruku k dílu, třeba na pekli
dobroty, ob slu hovali ohni ště,
za   jistili, přivezli, odvez li a hlav -
ně hlí dali svěřené děti.

Tradiční akcí výboru TJ by-
lo po ložení kytice k pomníku
T. G. Masaryka u příležitosti
83. výročí jeho úmrtí. Stalo se
tak 14. září 1937. Na jeho zá slu -
 hy o vytvoření Československé
re    publiky zavzpomínal pamět-
ník br. Miroslav Brebera.   

J. Lelková

Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
nadále pomáhá školám na Přeloučsku

Místní akční skupina Železnohorský region, z.s. (MAS ŽR), ve spo-
lupráci s městem Přelouč a dalšími zástupci z území i nadále pokra-
čuje v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč
(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593). 

Školy ORP Přelouč mohou i v novém školním roce využívat aktivity, kte-
ré jsou pro ně připraveny. Nadále se mohou s dětmi a žáky zapojit do tvor-
by bulletinů a originálně tak představit svou školu. Pedagogové mají mož-
nost zúčastnit se pokračujícího workshopu na podporu polytechnického
vzdělávání v MŠ a ZŠ v Kladrubech n. L., který se uskuteční dne 10. 10. 2020.
Pro zapojení rodičů ve školách a představování povolání je možné využí-
vat manuál, jenž byl vytvořený pro jejich podporu a je zveřejněný na
webových stránkách MAS ŽR (www.zeleznohorsky-region.cz). Na těchto
stránkách je zveřejněna také databáze kroužků na Přeloučsku, včetně jme-
novaných bulletinů. Po jarní přestávce mohou školy znovu vyrážet na
exkurze do přírodních lokalit regionu, kde děti načerpají poznatky z přírody
a místní historie přirozenou formou.

Zastřešujícím orgánem MAP II, který schvaluje podstatné závěry a výstu-
py projektu, je Řídicí výbor. Setkání jeho členů je plánováno na 3. 11. 2020
v Cholticích. V průběhu října 2020 mohou školy aktualizovat své investiční
záměry, které plánují v budoucnu uskutečnit, aby přispěly ke zkvalitnění
výuky dětí. Veškeré tyto záměry jsou součástí dokumentu Strategický rá-
mec MAP, který bude mj. na tomto jednání schvalován.

Hlavní manažerka projektu MAP II v ORP Přelouč, Kateřina Korejtková,
k běžícímu projektu říká: „Vzhledem k výborné spolupráci realizačního tý-
mu, odborných lektorů a především zástupců mateřských a základních škol
jsme v jarním období nemuseli přistupovat k větším změnám při realizaci
aktivit pro děti a žáky. Nyní budeme od podzimu pokračovat v plné síle,
byť s respektem ke společenské situaci.“

Veškeré informace jsou zveřejněny na webu MAS Železnohorský region
www.zeleznohorsky-region.cz v sekci Aktivity – Vzdělávací – MAP II ORP
Přelouč. Ke komunikaci v území je zřízen také facebookový profil projektu
MAP II v ORP Přelouč.

Realizační tým MAP II v ORP Přelouč
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KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Zprávy z Klasu
Poslední prázdninový týden, tj. 25. srpna se

29 našich členů vypravilo do Slatiňan. Zámek
má nyní nové expozice. Seznamuje především
s majiteli tohoto jejich letního sídla. Auersper-
gové chovali koně, a proto zde bylo v minulých
letech umístěno hypologické muzeum. Nyní se
připravuje úplně nová expozice se stejným za-
měřením. Velmi zdařilou rekonstrukcí prošel
i park včetně dětského hospodářství, jezírka, dět -
ských hřišť a odpočinkové zóny. Návštěva zám-
ku nás nadchla a doporučujeme ji našim spolu-
občanům. 

V září jsme měli v plánu také dvě akce. Tu prv-
ní jsme absolvovali 15. 9. Vyjeli jsme vlakem, ten-
tokrát se společností Leo do Kolína a odtud pak
autobusem přes Kutnou Horu do Církvice. Na-
šim cílem byl románský kostel Sv. Jakuba, který

pochází z konce 11. století, z doby vlády krále
Vladislava, který byl přítomen jeho vysvěcení.

Tato unikátní památka prošla náročnou re-
konstrukcí. V naší zemi není mnoho památek
z to hoto historického období. Malá vesnice Ja-
kub se má opravdu čím pyšnit. Díky úžasně za-
svěcenému výkladu paní průvodkyně jsme prožili
skutečně pěkný den, na který bude dvacet čle nů
Klasu dlouho vzpomínat. 

V dalším týdnu jsme připravovali návštěvu
Prahy a těšili se opět na naši známou průvodkyni
paní Kratochvílovou, která připravila procházku

po Karlově náměstí. Ovšem díky šíření Covidu-19
právě v hlavním městě jsme zvolili procházku
z Opočínku do Valů přes Lepějovice 23. 9.

Kubátovi

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

Druhá polovina léta přinesla radostné momenty i chvíle napětí
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Samostatnou kapitolu tvoří názvy oddílů. Již v roce 1966 se jeden
pojmenoval „oddíl rudých gentlmanů“ (zřejmě to byla reakce na zfilmo-
vané knihy o Vinnetouovi) a od roku 1967 měl svůj název každý oddíl.
Typicky např. Apači, Včeličky, Věrní strážci, Berušky, Delfíni, Kopretiny,
Medvědi, Veverky, Tygři apod. Některá jména se opakují pravidelně až
do 90. let. Někdy se ale projevují i dobové trendy. Např. v roce 1978 se
(po nedávném pobytu československého kosmonauta Vladimíra Remka
ve vesmíru) vyrojily názvy oddílů s vesmírnou tématikou (Lunochodi,
Sputnik, Kosmonautky, V. Remek, Družice). Nemohli chybět ani Party-
záni. Roku 1985 nacházíme oddíl Mufové (podle postavičky z televizní-
ho Studia Kamarád), 1986 zase Mončičáci (dle tehdy oblíbeného ply-
šového zvířátka). Po sametové revoluci se roku 1990 objevil oddíl Tom
a Jerry a roku 1992 dokonce „oddíl Arnolda Schwarzeneggera“. Oddíly
plnily různé úkoly a vyváděly si „naschvály“.

Na tábory jezdily děti z Přelouče (Tesla, MěNV, AOZ), ale také třeba
z Pardubic. Brzy se staly i mezinárodními – již v roce 1963 zde byly děti
ze Slovenska a od roku 1966 jezdily do Bratrouchova výměnou i děti
z Německa (přeloučské děti jely zase do NDR). Třetí turnus roku 1969
byl vyloženě slovenský, resp. slovensko/maďarský – přeloučská Tesla
svůj tábor zapůjčila. Podobně i v roce 1964 byl areál zapůjčen brati-
slavské Tesle. V roce 1971 přijeli do Bratrouchova na návštěvu pionýři
z mezinárodního tábora v Seči – konkrétně Mongolové, Norové a Dá-
nové. Soudě dle zápisů, v roce 1980 byly členy tábora dokonce i kyper-
ští a řečtí pionýři. Roku 1986 přijely děti i ze SSSR. Snad od roku 1984
sem jezdily i polské děti. Díky tomu nacházíme v kronikách i zápisy v ci-
zích jazycích. (Tábory v Bratrouchově však nebyly jediné, které ROH Tesly
provozovalo. Dále se jezdilo 2x ročně do NDR, 1x ročně do Maďarska
a Polska. Byly pravidelně též 2 cyklistické tábory a jeden vodácký. Odbory
měly také objekty v Horním Bradle a na Seči.) 

V kronikách se projevuje i doba uvolnění na přelomu 60. a 70. let.
V roce 1968 je tak v zápise název „tábor mladých“, v roce 1969 „tábor
mlá deže“, roku 1970 „Tábor mladých“. V roce 1973 to byl opět „pionýr-
ský tá bor“. Doba po sametové revoluci roku 1989 se v zápisech také
projevila. Z úvodních zápisů to sice není patrné, ale u jednoho oddílu
z roku 1991 lze najít zkratku „LDT“, což zřejmě znamená letní dětský
tábor. V roce 1992 bylo oficiální pojmenování Tábor Točudů. Na přilo-
žené fotografii z alma nachu k 50. výročí Tesly Přelouč vidíme chatky tá -
bora zřejmě v roce 1971.

Po dokončení nové budovy bylo možné v Bratrouchově uspořádat
i zimní tábory, trvaly nejvýše jeden týden. První zápis nacházíme z břez -
na 1977. Dle dostupných údajů se jich konalo v letech 1977–1988 cel-
kem 11 (převážně v březnu, někdy v lednu a dvakrát i v prosinci). Jmé-

na hlavních vedoucích jsou v kronikách pouze tři: Ladislav Hovorka
(6x v le tech 1981–1985), Milan Štěpánek (1979) a Vojtěch Sobotka
(1988). Zde byly názvy oddílů přizpůsobené zimnímu období (Ber-
nardýni, Piráti sjezdovek, Zlomeniny atd.). Nemohly chybět závody ve
slalomu.

Závěrem uveďme některé drobné zajímavosti. V roce 1966 si mnohé
děti koupily na výletě v Polsku „námořnické dlouho hořící zápalky, bou-
chací korky a pistole s kapslíky“. V táboře se pak večer i ráno ozývaly rány
z kapslíků a korků. Ještě v roce 1967 chytal oddíl Apačů v rámci jedné hry
„diverzanta“. V roce 1969 se pionýrům zapisovalo hodnocení do kartičky
s názvem Vzorný táborník, dostávali snad dokonce „frčky“ podle toho,
jestli dosáhli stupně I. stupeň táborníka, II. stupeň táborníka nebo Vzor-
ného táborníka. Občas se konaly také besedy – např. roku 1972 přijel
kronikář z Rokytnice (hovořilo se o Krkonoších) a olympijský sportovec
Josef Trousil (1935). V roce 1986 dorazila zase olympijská sportovkyně
Božena Krejcarová-Srncová (1925–1997). Roku 1987 byla vyhlášena ce -
lotáborová soutěž o nejlepší návrh táborové vlajky, která pak skutečně
vznikla. V roce 1988 se u tábora konala rychlostní zkouška automo-
bilové rallye, což přeloučští táborníci samozřejmě sledovali. Ještě roku
1989 bylo na táboře 20 oddílů.

Zánik této tradice souvisel s koncem podniku Tesla. V roce 1991
se tábor uvádí pod názvem „Bratrouchov plný svištíků a tuleňů“, měl
stále 18 dní a děti „lovily“ svištíky a tuleně (obdoba bobříků). V letech
1991–1992 se ale konal už jen jeden turnus za léto, což souviselo se
změnami ve společnosti, úbytkem zaměstnanců Tesly apod. V roce
1992 bylo na posledním táboře pod vedením dlouholetého vedoucí-
ho Miloslava Machače zřejmě jen 8 oddílů, o které se staralo pouze
15 dospělých. Několik let se zde po roce 1992 ale ještě konaly tábory
přeloučských karatistů. Zhruba v letech 1999–2006 jezdil do Bratrou-
chova v létě přeloučský Dům dětí a mládeže, tábory byly desetidenní
a zázemí bylo v bývalé sokolovně čp. 1 (zvané též světlácká chata).
Z důvodu změny majitele objektu byla základna tábora DDM přesu-
nuta do nedaleké Rokytnice nad Jizerou, kam se jezdí dodnes. Může-
me tak závěrem říci, že do západní části Krkonoš jezdí přeloučské děti
na letní tábory s přestávkami již téměř 90 let a celkově trvají kontakty
Přelouče s touto oblastí skoro 110 let.

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

Použitá literatura a prameny, zdroje vyobrazení:
Archiv Miloslava Machače, Kroniky táborů v Bratrouchově, 1962–1992
Devadesát let od zahájení radiotechnické výroby v Přelouči:1921–2011/z pod -
kladů vyhotovených kolektivem spolupracovníků, bývalých zaměstnanců Tesly
Přelouč a s pomocí dalších informací sestavil Vladimír Šlechta. [Přelouč]: Vla -
dimír Šlechta, 2011. 134 s.
Vzpomínky Miloslava Machače, ing. Pavla Hrdého a dalších pamětníků
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Bratrouchov a Přelouč – 
vzpomínka na dlouholeté sokolské a pionýrské dětské tábory (3. část)

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

Stává se, že na některých návsích našich obcí
uvidíme vedle sebe zvoničku a sochu svatého,
kříž atd. Říkáme si, jaký asi mělo smysl vybu-
dovat dvě památky v těsné blízkosti, ale naše
předky v některých vesnicích k tomu jistě něja-
ký důvod vedl. O účelu se můžeme jenom do-
hadovat, často to ale souviselo s tím, že náves
byla pro obyvatele obce místem setkávání. Od
vkusu našich předků by se někteří naši radní
mohli učit. Tak je tomu i na návsi v obci Horní
Raškovice, kde uvidíme krásnou zvoničku a v její
blízkosti křížek.

Na návsi v obci Horní Raškovice nelze pře-
hlédnout zvoničku a kamenný kříž, které jsou
těsně vedle sebe. Starší z nich je kříž – má pů-
dorys 105x85 cm a výšku asi 290 cm. Ve zdo-
bené části pískovcového podstavce kříže je za-
sklená nika se sochou sv. Josefa a malého Ježíška,

pod kterou je nápis „BUĎ POCHVÁLEN/JEŽÍŠ
KRISTUS“. Na hlavici podstavce je umístěný že-
lezný kříž s pozlacenou plastikou Ježíše. Dataci

díla nám prozrazuje nápis na jeho zadní části –
je to rok 1864. Před křížem je kamenné klekát-
ko. Stav památky je vcelku dobrý.

Vedle stojící zděná zvonice má půdorys
175x130 cm, vysoká je odhadem 5 metrů.
V hlavní části památky je opět zasklená nika
(s obrazem Ježíše Krista) a také datace – 2. 9.
1896. Navazuje na ni samotná zvonice se zvo-
nem a dřevěnou stříškou s krytinou. Spodní
část památky má v současnosti opadanou omít-
ku, nechybí ale opět kamenné klekátko. Celý
areál je oplocen a vydlážděn.

Co bude příště? Nechte se překvapit. Drob-
ných kamenných památek po našich předcích
je dost, i když z našich obcí a krajiny mizí (krá-
deže, lhostejnost při stavebních pracech). Dále
jsou poškozovány nejen vandaly, ale při údržbě
pozemků, komunikací atd. Přiznejme si to, ně -
kdy se k odkazu našich předků chováme dost
macešsky.

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

Témata padlých 1. světové války a vzniku prv-
ní republiky jsou vlastně pomyslné spojité nádo-
by. Smysl obětí války tkví ve vydobytí státní sa-
mostatnosti. Mnohé pomníky padlých to tak
výslovně připomínají. V některých obcích se však
rozhodli místní občané vybudovat vedle pomní-
ků padlých i samostatné pomníky připomínající
vznik ČSR či významné zakladatelské osobnosti.
Těchto pomníků je o poznání méně, celkem osm,
a nachází se v pěti obcích. Přelouč má mezi nimi
přední místo, výjimečné jsou v této oblasti i Zde -
chovice. I když je těchto pomníků relativně málo,
jsou velmi rozmanité dobou vzniku – některé
vznikly v době první republiky (1928, 1937, 1938),
některé relativně nedávno (2000, 2008, 2009, 2015,
2018), jeden dokonce i v době komunistického
režimu (1968).

Sedm Masaryků
Číslo sedm odkazuje k sedmi zobrazením

T. G. Masaryka na pomnících věnovaných pří-
mo jemu (Bukovina, Přelouč) či vzniku republi-
ky (Trnávka). K nim v tuto chvíli připočítáváme
i několik pomníků padlých (Jeníkovice, Lipoltice,
Tetov a Veselí). Převládá reliéf a zobrazení v pro-
filu. Příkladným pomníkem tohoto typu nám
budiž pomník v Bukovině. U hlavní silnice se na-
chází kamenný hranol s portrétem TGM. Níže
jsou uvedena jeho životní data (1850–1937)
a heslo VYTRVAT A NIKDY SE NEVZDAT. Da-
tum na druhé straně pomníku (6. 6. 1938) nám
dokládá, že vznikl v dramatické době blížícího
se 20. výročí vzniku ČSR, ale zároveň i zániku prv-
ní republiky.

Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Zvonička a křížek v Horních Raškovicích

Fotohádanka
Správné znění zářijové fotohádanky bylo: „Fotografie údajně z ro -

ku 1959 ukazuje rozestavěnou budovu čp. 1025 v dnešní ulici Obrán -
ců míru od severovýchodu. Budova je známá jako gymnázium nebo
také jako nová škola. Stavba začala v březnu 1957 v typickém klasi-
cizujícím duchu. Víceméně dokončena byla 1. září 1959, kdy se konalo
slavnostní otevření. Byla zde nejprve jedenáctiletá, resp. dvanáctile -
tá střední škola, později Střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ)
a od roku 1968 konečně gymnázium.“

Na základě losování se výherkyní stala Libuše Machačová. Gra-
tulujeme a prosíme, aby se dostavila do redakce Roštu, Městský
úřad Přelouč, 3. patro. Čeká zde na ni malá věcná odměna. Novou
fotohádanku zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz.
Děkujeme a těšíme se na vaše odpovědi. 

ZNAMENÍ ZRODU/ZNAMENÍ ZÁNIKU – 9. díl

Pomník T. G. Masaryka v Bukovině u Přelouče



Sport

31

Loňská basketbalová sezona 2019–20 zůsta-
la nedokončena, poslední zápasy byly odehrány
v první polovině března… Proto přejeme všem
sportovcům a jejich příznivcům, aby ta následu-
jící nebyla ničím přerušena a mohla se tak ode-
hrát všechna naplánovaná utkání.

V letošní sezoně budou naše město 
reprezentovat tato družstva:

Ženy – Východočeská liga
Muži – Východočeská liga
Žáci U 15 – Nadregionální liga (skupina D)

Mladší minižáci U 12 – Smíšený východoče-
ský přebor 

Nejmladší minižáci U 11 – Smíšený východo-
český přebor

Jako první v nové sezoně ke svým zápasům
(13. září) odjeli žáci U 15 na palubovku Kano-
nýrů z Josefova. Do týmu se po roce vrátil zpět
z BK Pardubice A. Kysilka, novými tvářemi se pak
staly pardubické posily M. Šrámek a V. Kotěra.

Kanonýři Josefov – BK Přelouč 32 : 91 (19:38)
Body:  Morávek 18, Kysilka 17, Kotěra 14, Dob-

ruský 13, Přemyslovský 8, Verunáč 7, Šrá-
mek 6, Synek 4, Uchytil 2

Kanonýři Josefov – BK Přelouč 49 : 79 (29:38)
Body:  Kysilka 21, Morávek 17, Kotěra 11, Veru-

náč 10, Šrámek 8, Synek 6, Dobruský 4,
Uchytil 2

Nejbližší domácí zápasy:
Ženy –   3. 10.,   4. 10.
Muži –   3. 10.,   17. 10.,    18. 10.
U 15  –   24. 10.
U 12  –   17. 10.
U 11  –   10. 10.,   31. 10.

D. Rambousková
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Tomáše Garrigua Masaryka portrétovalo vel-
ké množství umělců, mnozí na chvíle, kdy jim Ma-
saryk seděl modelem, vzpomínali jako na silný zá-
žitek. Josef Mařatka, který Masaryka portrétoval
roku 1919, vzpomínal, jak už při Masarykově ná-
vratu ze zahraničí spěchal na Wilsonovo nádraží,
aby ho spatřil. Dojem byl tak mocný, že hned bě-
žel domů a začal modelovat Masarykův portrét
podle paměti. Masaryk mu poté slíbil, že mu tři-
krát přijde sedět modelem. Když končilo třetí se-
zení, byl Mařatka zoufalý. Nestačilo to. Masaryk
na to poznamenal: „Neštvěte se tolik, já zase při-
jdu a ještě kolikrát mě budete potřebovat!“

Masarykova tvář má nezaměnitelné rysy. Na
rozdíl od jiných tváří se dají lehce vystihnout. Na šli
se však výtvarníci, kteří by s tímto tvrzením pole-
mizovali. Třeba takový Emil Orlik: „Oživující pů so -
bení nestejných polovin obličeje, střídání výrazu
od koncentrace školeného myslitele k napětí živě
a vášnivě cítícího člověka – pak mžiknou oči, často
nepostižitelné (tu zelenavé, tu zahnědlé), které spo -
 lu s ostře řezaným nosem ukazují vnitřní pohoto-
vost bdělé duševní síly. – Lebka: hrany spojené s krás   -
nými klenbami, jasně členěné ucho s plochami jako
řezanými v kameni! Důrazně vyznačené jařmové
kosti, šikmo postavené a úzké oční koutky ukazují
Slo vana. Členitost štíhlé, vysoké postavy je vyjádře -
na také ve všech částech charakteristicky malé hla -
vy, a zvláště v protáhlém tvaru ruky. Je rozmanitý
ve své duchovnosti, s vrozenou dů stojností, s proni -
kavou představivostí! Ale bez patosu, takový jest!“

S Orlikem by jistě souhlasil i malíř Oskar Ko-
koschka, který Masaryka portrétoval roku 1935.
Od Masaryka se prý vracel nervózní, vzrušený.
„Nemoc na něm nevidí – intuicí proniká mnohem
hlouběji k pravé osobnosti. Řekl mi, že se mu do-
stalo jedinečné příležitosti portrétovat člověka,
který v sobě eliminoval všechno pominutelné,“ za-
znamenala Masarykova archivářka Anna Horá-
ková-Gašparíková.

Masaryk je připomínán i na jiných pomnících.
Vedle pomníku padlých byl umístěn v centru Ko-

jic i hrubě tesaný kámen s cedulkou, na níž je
napsáno T. G. MASARYK SE ZASLOUŽIL O NÁŠ
STÁT. Je tu tedy parafrázován Lex Masaryk z ro-
ku 1930. Níže uvedená data připomínají vznik
ČSR a vybudování pomníku o 90 let později
(28. říj na 1918/2008). Masarykovo jméno vedle
E. Beneše, M. R. Štefánika a legionářů (bojujících
„na všech frontách“) připomíná i přeloučský po -
mník u sokolovny, jen o rok mladší než kojický.

Nejhonosnější pomník tohoto typu se nachá-
zí v Trnávce. Vznikl u příležitosti 10. výročí vzniku
Československé republiky. Na podezdívce jsou
tu umístěny tři hrubě tesané kameny s tesanými
nebo na deskách psanými nápisy. Prostřední a nej -
vyšší z nich zdobí Masarykův portrét a nápisy
PRAVDA VÍTĚZÍ a NAŠEMU OSVOBODITELI. Jde
tedy o heslo z vlajky prezidenta ČSR, odkazující
k mistru Janu Husovi, a odkaz k čestnému titulu
prezident Osvoboditel. Boční nápisy na menších
kamenech patetickým jazykem uvádějí širší okol -
nosti vzniku samostatného státu. Národ po pře-
jití vichřic války přivítal svobodu a přijal z rukou
Božích splnění prorockých slov Komenského: „Vlá-
da věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!“
(Na okraj připomeňme, že původní podobu ci-
tátu z Komenského Kšaftu, včetně podstatné pa-
sáže – vichřice hněvu na naše hlavy byly uvaleny
našimi hříchy, najdeme na pomníku padlých ve
Svinčanech.)

Tři Švehlové
Vedle občasných připomínek mistra Jana Hu -

sa (Morašice) a Jana Amose Komenského (Svin-
čany) na pomnících padlých se zvýšené pozor-
nosti dostalo Antonínu Švehlovi, představiteli
agrárníků, prvorepublikovému předsedovi vlády,
ale z našeho pohledu především jednomu z mu -
žů 28. října. Pohnuté osudy měl přeloučský po -
mník z roku 1937, na nějž navazuje pomník od-
halený roku 2015. Švehlův portrét je umístěn i na
pomníku padlých v Rohovládově Bělé.

Do pomníku padlých v Rohovládově Bělé z ro-
ku 1931 byl zasazen reliéf s portrétem A. Švehly
až dodatečně. Vše bylo pojato jako velkolepá
slavnost za účasti republikánského dorostu Pře-
loučska, selské jízdy, krojované družiny i četných

hostů. Nechyběl mezi nimi předseda okresní or-
ganizace V. Linhart z Přelouče. O díle a osobnosti
Antonína Švehly promluvil poslanec J. Zářecký. „Ve
své krásné, přítomnými velmi pozorně vyslechnu -
té a aklamované řeči, vzpomněl v úvodu Švehlo-
vy práce před válkou, jeho boje za zrovnopráv-
nění čes. sedláka a jeho činnosti na zem. sněmu
českém. Ve světové válce stal se Švehla svojí prací
vůdcem dom. odboje, který připravil převrat a tím
i náš svobodný stát. Nedoceněna je Švehlova prá-
ce po válce a státním převratu. Tehdy učil Švehla
státnosti, učil pospolité vládě, přesvědčoval, že
správný vývoj je vývoj evoluční. Tím také zabrá-
nil spolu s ostatními dobrými vůdci politických
stran politickým bouřím u nás, jakých jsme byli
a dosud jsme svědky v cizině, kde neměli dostatek
rozumných vůdců, a zabezpečil klidný politický
vývoj.“ Následovaly tance republikánského doros-
tu a selské jízdy. „Pěkné výkony jak dorostu, tak
i selské jízdy byly odměněny potleskem. Slavnost
zakončena koncertem a tancem na parketě,“ uvá-
dí se v novinovém článku vlepeném v kronice Ro-
hovládovy Bělé.

Výjimečné Zdechovice
Vedle pomníku padlých najdeme ve Zdecho-

vicích dva pomníky připomínající vznik republi-
ky. Starší z nich je umístěn u samoobsluhy. Jedná
se o další kámen nepravidelných tvarů s nápi-
sovou deskou, z níž se dozvíme, že pomník při-
pomíná 50. výročí vzniku republiky v pohnutém
roce 1968. V jubilejním roce 100. výročí vzniku
republiky pak přibyl další pomník v zámeckém
parku. Na světlejším nepravidelném kameni je
připevněna deska s českým lvem, pod nímž se
nachází opakující se číslovka 100.

(dokončení příště)
Text a foto Martin Štěpánek

Použité prameny a literatura:
Pan prezident ve výtvarném umění. Pestrý týden
7. 3. 1935
HORÁKOVÁ-GAŠPARÍKOVÁ, Anna. Z lánského de-
níku 1929–1937. Praha: Radioservis, 1997.
Státní okresní archiv Pardubice, Pamětní kniha obce
Rohovládové Bělé 3 (III. díl pamětní knihy Rohovlá-
dovy Bělé)
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Pod basketbalovými koši…

Ve středu 2. 9. 2020 odstartoval na přeloučském fotbalovém stadionu
v 16 hodin 4. ročník fotbalového turnaje mladších přípravek „O pohár sta-
rostky města“. Celkem nastoupila 6 týmů. Malí fotbalisté předvedli vyni-
kající výkony a nakonec si letošní pohár odvezli hráči z Choltic. Domácí pře-
loučští fotbalisté se umístili na krásném třetím místě, hurá! Všem malým
sportovcům velice gratulujeme, dík patří i organizátorům a všem, kdo se na
letošním turnaji podíleli.

Konečné výsledky:

1. Choltice                    –  nejlepší hráč týmu Ondřej Horyna
2. Chvaletice                –  nejlepší hráč týmu Michal Novotný
3. Přelouč                     –  nejlepší hráč týmu Jakub Šmíd
4. Lázně Bohdaneč     –  nejlepší hráč týmu Mathias Corti
5. Třemošnice              –  nejlepší hráč týmu Lukáš Tuza
6. Řečany nad Labem –  nejlepší hráč týmu Tomáš Pavlík

Nejlepší střelec turnaje Jan Filip z Chvaletic – 9 gólů
Nejlepší brankář turnaje Michal Novotný z Chvaletic
Nejlepší hráč turnaje Jiří Šebek z Třemošnice

Fotografie, text – MG

4. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK 
„O POHÁR STAROSTKY MĚSTA“, 2. 9. 2020

Pomník vzniku republiky 
ze zámeckého parku ve Zdechovicích

Portrét Antonína Švehly 
z pomníku padlých v Rohovládově Bělé

Portrét T. G. Masaryka 
z pomníku padlých ve Veselí
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Změny v přírodě a krajině Přeloučska
Příroda a krajina je dynamický celek, který podléhá především vlivu

klimatu a člověka. Nejvíce se na proměně podílí klima, které se v posled-
ních letech mění. Zda změny souvisí s lidskou činností, či jsou samovol-
né, nevíme. Zatím tyto změny vyhovují především organismům šířícím
se od jihu. 

Nejrychleji zareagovali na tyto změny živočichové. Jen si zkuste vzpo-
menout, zda jste na Přeloučsku dříve vídali například kudlanku nábožnou
(Mantis religiosa) či samotářskou včelu drvodělku fialovou (Xylocopa viola -
cea). Toto jsou živočichové, kteří se sem rozšířili samovolně. Máme zde
i mnoho dalších živočichů, s jejichž šířením výrazně pomohl člověk. Ta-
kovými živočichy jsou například nutrie říční (Myocastor coypus), půvo-
dem z Jižní Ameriky, které se do volné přírody dostaly vypuštěním z chovů.

V současnosti nutrie obývají téměř všechny toky na Přeloučsku a téměř
vytlačily další zde nepůvodní druh ondatru pižmovou (Ondatra zibethi-
cus). Zajímavé je i šíření nejpočetněji zastoupené skupiny živočichů, kte-
rou jsou členovci. Ještě před několika lety zde například nebyli jedovatí
pavouci, kteří by mohli způsobit zdravotní komplikace. To však již neplatí.
Na Přeloučsko, ostatně jako do většiny částí Čech, se rozšířila zápřednice
jedovatá (Cheiracanthium punctorium), pavouk, který dokáže prorazit
svými klepítky lidskou pokožku. Naštěstí samičky těchto zde zcela běž-
ných pavouků žijí v kokonech na třtině křovištní (Calamagrostis epigeios),
což je nápadná tráva, a tyto úkryty prakticky neopouštějí. Problémy mo-
hou způsobit spíš samečkové, kteří se potulují. Dalším nápadným dru-
hem pavouka, který se sem rozšířil, je původně subtropický křižák pru-
hovaný (Argiope bruennichi). Toho určitě nepřehlédnete, neboť má velice
nápadné zbarvení připomínající vosu či sršeň. Z hmyzu si území Přelouč-
ska nově kolonizovalo mnoho druhů, které jsme tu ještě před pár lety
nevídali. Možná, že jste někde na zdi zahlédli mušku nápadně trojúhel-
níkovitého tvaru. Jedná se nově šířící se druh koutuli skvrnitou (Clogmia
albipunctata). Tato muška je více méně neškodná, ale v okolních státech

se již vyskytuje její blízká příbuzná, a ta je již krev sající. Pokud máte na
zahradě rododendrony čili pěnišníky, pak jste si možná všimli asi centi-
metr velkého, hezky zbarveného kříska. Jmenuje se sítinovka pěnišníková
(Graphocephala fennahi). Rostliny může i vážně poškodit. Na podzim
posedávají kolem oken a dveří hnědavé ploštice a čekají, až jim otevřete,
aby se mohly dostat dovnitř. Jedná se o další u nás nepůvodní druh vrou-

benku americkou (Lepto-
glossus occidentalis). Další
podobně otravnou ploš-
ticí se může stát blánatka
lipová (Oxycarevus lava -
te rae), jejichž masové vý-
skyty v současnosti na -
cházíme na lipách srdči-
tých (Tilia cordata).

Nápadnou skupinou
organismů, která se šíří
do nových oblastí a tudíž
i na Přeloučsko, jsou rost -
liny. Za zmínku stojí na-
příklad křídlatky (Reynou-
tria), které patří dokonce
mezi karanténní rostliny,
které je doporučeno likvi -
dovat. Podobná situace
je u nápadně kvetoucí ne -
týkavky žlaznaté (Impa-
tiens glandulifera), kte-
rá se šíří podél vodních
toků.

Nápadné změny nastaly i v krajině Přeloučska. Protože máme pocit,
že zemědělské půdy je dostatek, zastavujeme další a další části volné kra-
jiny především na okrajích obcí i samotné Přelouče. Myslím, že dnes je
velice důležité mapovat změny, abychom v budoucnu znali odpovědi na
otázky, na které dnes odpovědět neumíme.

Základní literatura:
Boglisch P., 2007: Drvodělky a jejich výsadky na sever. Živa 6: 269.
Kment P., Beránek J., 2008: Vroubenka americká rok poté. Živa 3: 125.
Kment P., 2010: Blánatka lipová – podivuhodný přírůstek v naší fauně ploštic. Živa 1: 30.
Košulič O., Korba J., Dolanský J., 2013: Zápřednice jedovatá – opravdu nejjedovatější

pavouk České republiky. Živa 4: 188.
Kůrka A., 1992: Křižák pruhovaný nový druh pro arachnofaunu Čech. Živa 3: 129.
Skálová H., Čuda J., 2014: Invaze netýkavky žlaznaté v České republice. Živa 6: 271.
Špryňar P., 2006: Sítinovka pěnišníková dorazila do Čech. Živa 6: 274.
Šuláková H., Gregor F., Ježek J., Tkoč M., 2014: Nová invaze do našich obcí a měst:

koutule Clogmia albipunctata a problematika myiáz. Živa 3: 29.
Vytáček J., Janšta P., 2016: Biogeografie a šíření kudlanky nábožné v Evropě. Živa 2: 84.

Fotografie a text: Martin Kohoutek

Sítinovka pěnišníková 

Zápřednice jedovatá

Netýkavka žláznatá 

Křižák pruhovaný 
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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 zářijové doplňovačky bylo: Sýkora babka
Sýkora babka (Poecile palustris, syn. Parus palustris) je malý druh pěvce z čeledi sýkoro -

vitých (Paridae).
Sýkora babka se vyskytuje na rozsáhlém území Evropy a Asie. Její areál rozšíření sahá od

severního Španělska a Pyrenejí severně po jihovýchodní Skotsko a východně až po severní
Ja ponsko a severní a západní Čínu s širokou mezerou v západní Asii. Je zpravidla stálá, ptáci
ze severní Evropy však na zimu migrují na krátké vzdálenosti. Většina ptáků se navíc celoroč -
ně zdržuje na svých hnízdištích.

Evropská populace je odhadována na 3–6 milionů hnízdících párů. Druh proto není po-
važován za nijak ohrožený a v Červeném seznamu náleží do kategorie málo dotčených druhů.

V České republice hnízdí na většině území v počtu 60–120 tisíců párů. Její populační trend
na našem území je mírný pokles.

Hnízdí převážně v nížinách, v některých oblastech však vystupuje až po 1 300 m n. m. Vy -
hledává přitom převážně vlhké listnaté lesy, často doubravy nebo bučiny, ačkoli se vyskytuje
také ve vlhkých olšinách, na březích řek, v parcích, zahradách a sadech.

Pohlavně dospívá již na konci 1. roku života. Je monogamní, jsou přitom známy i případy,
kdy spolu jeden pár setrval celých 6 let. Ve střední Evropě hnízdí zpravidla 1× ročně od dub -
na do července, a to nejčastěji nevysoko v dutinách stromů, ale také ve štěrbinách ve zdech
nebo v budkách, které vystýlá mechem, chlupy a peřím. V jedné snůšce je 7 až 10 světlých,
červenohnědě skvrnitých, 16 x 12 mm velkých a zhruba 1,2 g těžkých vajec, na kterých sedí

samotná samice 14–16 dnů. Samec vypo máhá až s krmením mláďat, která jsou opeřena ve věku 18–21 dnů. Zatím nejvyšší zazname-
naný věk v Evropě činí 11 let a 11 měsíců.

Na jaře a v létě se živí převážně pavouky a hmyzem, na podzim a v zimě zase hlavně semeny, které si z části ukládá do zásob, a to na
nebo pod zem, mezi listy, do pařezů či pod mechy a lišejníky na stromech. Ze studie provedené v Norsku, při které byli ptáci sledováni
po dobu 2 hodin a 15 minut, vyplynu -
lo, že za pouhou 1 hodinu sledovaní
jedinci sežrali 43 a naproti ukryli hned
83 semen. Tvorbu zásob lze pozoro-
vat nejčastěji od září do konce února
s vrcholným obdobím v září a říjnu.

Fotografie: Petr Šimon, 
text čerpáno z internetu
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DOPLŇOVAČKA
Tajenku doplňovačky, kterou je …, na-
jdete v prostředním řádku.
1. Přidávané složky. – 2. Perokresby
(slangově). – 3. Místa, kde se přepra -
vu je přes řeku. – 4. Pusy (zdrobněle). –
5. Soudní stání. – 6. Pily (zdrobněle). –
7. Přemísťování. – 8. Firmy. – 9. Rostli -
ny. – 10. Péra. – 11. Přenášení signálů. –
12. Údery do tváře.

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

Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 10 – 2. října 2020. 
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1200. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 14. 10. 2020.

CITÁTY JANA WERICHA
Zářijová křížovka z galerie citátů Jana Wericha zněla: Čas má plné kapsy překvapení. Děkujeme všem, kteří zaslali správné odpovědi. V rámci losování se vý-
herkyní stala Eva Měcháčková, gratulujeme. Věcná odměna je připravena v redakci Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro. Nové znění tajenky zašlete jako vždy
na e-mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte 466 094 103. Těšíme se na vaše nové odpovědi. Nápověda k říjnové křížovce je: Arogance...



Pokračování programu na předposlední straně.Příští číslo Roštu vyjde v pátek 30. 10. 2020.


