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Rada města
Dne 4. 10. 2021 se konala 76. schůze Rady
města Přelouče. Zastupitelstvu se na této radě
doporučilo schválit rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2021, dále majetkové převody a OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství. Radní projednali požadavek OV Klenovka na umístění chodníku u domu č.p. 1, zřízení věcných břemen, žádost pana V. H. o využití pozemků ve vlastnictví
města Přelouč v k.ú. Štěpánov u Přelouče pro
stavbu pozemní komunikace dle žádosti, zápis
z jednání OV Klenovka č. 8/2021 ze dne 3. 9. 2021
a zápis z jednání KMS Tupesy ze dne 24. 9. 2021.
Schválila se smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace pro Společné povolení
a provádění stavby na rekonstrukci spodní stavby
lávky přes Labe na Slavíkovy ostrovy v Přelouči
se společností MDS PROJEKT s. r.o. Vysoké Mýto.
Spolku Fotbal Park Přelouč z.s. se schválil pronájem části pozemku p.č. 310/23 a části pozemku
p.č. 310/28, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče o celkové výměře 66 300 m2 za účelem provozování
hřiště pro FotbalGolf a to na dobu určitou 10 let.
Rada rozhodla, že v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Lohenice“ ekonomicky nejvýhodnější nabídku
podal dodavatel Mopos Communications, a.s.
Pardubice za nabídkovou cenu 3 564 826,50 Kč
bez DPH. Schválila se výzva k podání nabídky
a prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky
„Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200–0,723)“. Pro
stávající veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí rada schválila uzavření nových veřejnoprávních smluv a dodatků k těmto stávajícím pro
obce Valy, Stojice, Trnávka, Tetov, Hlavečník, Litošice, Poběžovice u Přelouče, Selmice, Přepychy,
Sovolusky, Přelovice, Sopřeč, Svinčany, Zdechovice, Brloh, Řečany nad Labem, Svojšice, Bukovina a Kladruby nad Labem. Schválila se také například Koordinační dohoda s Policií ČR, Krajským
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ředitelstvím policie Pardubického kraje o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Dále rada schválila
také záměr na pronájem nebytových prostor
(učebny dopravní výchovy) v č.p. 1732, ulice
Sportovní, Přelouč, Centru na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj na dobu od 1. 11.
2021 do 31. 10. 2022 a dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OSV/21/70922 o poskytnutí účelové dotace
v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/
/*2006 Sb., o sociálních službách.
Dne 14. 10. 2021 se konala 77. schůze Rady města Přelouče, na které se zastupitelstvu
doporučilo schválit smlouvu o upsání 1 373 ks
akcií o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Pardubice, na
jejímž základě bude splacen nepeněžitou formou vklad infrastrukturního majetku města Přelouč do základního kapitálu této společnosti,
a to 1) prodloužení kanalizační stoky L v k.ú. Lhota pod Přelouč a 2) vodovodní řady v k.ú. Klenovka (zasíťování pozemků Klenovka – Třešňovka).
Rada dále doporučila zastupitelstvu schválit také Prohlášení města Přelouč o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do základního
kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Zápis o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí, který bude sepsaný mezi
městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., při předání vkládaného
infrastrukturního majetku. Radní také schválili
dodatek č. 1 smlouvy o dílo, se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha, na
vypracování projektové dokumentace pro umístění stavby včetně příslušné inženýrské činnosti
pro protipovodňová opatření v místní části Škudly, kterým se upravují dílčí termíny pro vypracování jednotlivých částí sjednaného díla a také
odsouhlasili dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci
„Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice
Pardubická, Přelouč“ se společností Dlažba Vy-

soké Mýto, s.r.o., kterým se sjednaná smluvní
cena zvyšuje o částku 104 684,91 Kč bez DPH,
126 668,74 Kč včetně DPH z důvodu úpravy rozsahu městem požadovaných prací na základě
požadavku poskytovatele dotace.

Zastupitelstvo města
Ve čtvrtek 14. 10. 2021 konalo od 16 hodin v sále Občanské záložny XIX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče. Zastupitelé projednali zprávu starostky města o činnosti rady
v období mezi XVIII. a XIX. zasedáním zastupitelstva, návrhy a stanoviska výborů majetkového ze dne 5. 10. 2021, ﬁnančního výboru ze dne
6. 10. 2021 a kontrolního ze dne 11. 10. 2021, dále také návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka ze dne 3. 9. 2021 a 24. 9. 2021. Schválilo se
rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok
2021, majetkové převody a návrh OZV č. 3/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Dle doporučení rady města
se schválila Smlouva o upsání 1 373 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč, uzavíranou mezi
městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Pardubice, na jejímž základě bude splacen nepeněžitou formou vklad
infrastrukturního majetku města Přelouč do základního kapitálu této společnosti, a to 1) prodloužení kanalizační stoky L v k.ú. Lhota pod
Přelouč a 2) vodovodní řady v k.ú. Klenovka (zasíťování pozemků Klenovka – Třešňovka), dále
Prohlášení města Přelouče o vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Zápis o vnesení nepeněžitého vkladu
nemovitých věcí, který bude sepsaný mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., při předání vkládaného infrastrukturního majetku.
Všechna usnesení z rady a zastupitelstva naleznete na stránkách města.
MG

Ledová plocha zahájí sezonu, doufejme, první víkend v prosinci
Víceúčelové hřiště s ledovou plochou by mělo zahájit svůj zimní provoz první prosincový
víkend.
Ale – uvidíme, jak se bude dále vyvíjet epidejsou pro nikoho z nás vůbec optimistická. A také
miologická situace, bohužel prozatím ta čísla nenám k provozu musí trochu přát počasí. Doufej-

me, že všechno dobře dopadne a veřejné bruslení se v Přelouči začátkem prosince rozjede a pro
příznivce zimních sportů a bruslení zvlášť nastane dobrá sezona.
MG

MYSLEME EKOLOGICKY,
BUĎME ZODPOVĚDNÍ
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za něco moderního a líbivého,
s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu
staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací
v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na panství
Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit
energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy
dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické
podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané
plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů
a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní
firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace
může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad
musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci
dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy
zcela zdarma.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace
se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější
než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například
rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří
hustou síť sběrných míst, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační
firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří město Přelouč finanční
prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných
odpadů.

listopad 2021

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

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

– město Přelouč

v pondělí 15. listopadu 2021
Větve je nutné na tento termín připravit před dům,
a to nejdříve víkend před svozem.

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

v pondělí 22. listopadu 2021
Větve je nutné na tento termín připravit před dům,
a to nejdříve víkend před svozem.
Samotný svoz větví bude probíhat od pondělí do pátku v závislosti na
jejich množství; větve však musí být před domem již v pondělí, neboť není možné vracet se vícekrát na jedno místo. V případě větví umístěných
později bude technickými službami účtován poplatek za odvoz nebo
si majitel větví bude muset odvoz zajistit sám. Děkujeme za pochopení.

Důležité upozornění
Upozorňujeme občany, že ve středu 17. listopadu 2021 bude sběrný
dvůr z důvodu státního svátku uzavřený. Otevřený bude v normální
provozní době, tedy hned v pátek od 13 do 17 hodin. Děkujeme za
pochopení. Svoz komunálního odpadu proběhne beze změny.

±¤¯±ဵÆ¤¾£ÆÓဵ
¯Ó¨¤¨လ
¡±¤¨Ó¡လ £¤¦¡¨±£န
Fotograﬁe z února 2021 – zkušení provoz
11/21

2

Fotograﬁe 26. 10. 2021

¼8 ¼Á¼bċ±´8¼bbnÁU·Àsp¸g¸ÎÀ
~8U8´ Ç8¡ 8D´bÍ8¡OÍ
ÈÈÈ¡ 88´ Ç8¡OÍ
11/21

3

Zprávy z radnice – Odbor životního prostředí

CO VŠECHNO OBSAHUJÍ ČERNÉ POPELNICE…
A OBSAHOVAT BY NEMĚLY

Jedlý olej a tuk: v plastových uzavřených
lahvích do černé popelnice na olej na stanovišti tříděného odpadu nebo na víko
černé nebo hnědé popelnice

sponkami), knihy (bez vazby), obálky (lze i s fóliovými okénky, bublinkové obálky bez plastového
vnitřku), plata od vajec, ruličky od toaletního papíru, utěrek apod.
NE: knihy s vazbou, uhlový, špinavý, mastný, mokrý nebo jakkoliv znečištěný papír, termopapír
(např. účtenky, jízdenky).

ANO: zbytky oleje z pánví, olej z fritovacího hrnce,
zbytky tuhých tuků
NE: technické oleje (motorové, mazací apod.),
kosmetické a masážní oleje apod.

Na základě namátkových kontrol prováděných odborem životního prostředí spočívajících
v nahlížení do černých popelnic u rodinných domů (tedy do popelnic na směsný komunální
odpad; pro doplnění uvádíme, že odpad občana
odložený na místo určené městem se stává majetkem města a že město je tedy oprávněno kontrolovat obsah popelnice) bohužel docházíme ke
zjištění, že spousta občanů stále nemá dostatečné informace o tom, jaké všechny druhy odpadů je třeba vytřídit a co vlastně do černé popelnice patří. Jinak bychom zde těžko našli plastové
lahve, kelímky od jogurtů, papírové letáky, papírové krabice, plechovky od konzerv, plechovky
od nápojů, skleněné lahve od vína, nápojové obaly od mléka, od džusů, oblečení, pečivo, slupky
z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin atd.
Co tedy do černé popelnice nebo černého
kontejneru na směsný komunální odpad patří?
Patří sem zbytkový odpad, to je takový, který
zbyde po vytřídění všech využitelných složek
komunálního odpadu (papír, plast, sklo, kompozitní obaly, kovy, textil, bioodpad, jedlý olej a tuk),
všech nebezpečných odpadů (barvy, lepidla,
rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky, domácí chemikálie apod.), a objemných odpadů (nábytek,
koberce, linoleum, kočárky apod.). Nepatří sem
ani výrobky s ukončenou životností (elektrozařízení např. mobily, rádia, počítače, žehličky, lampičky, žárovky, zářivky atd., baterie).

PAPÍR:
modrý kontejner nebo modrá popelnice
ANO: časopisy, noviny, letáky, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky (lze i neznečištěná
část krabice od pizzy), papír (lze i s kancelářskými

PLAST:
žlutý kontejner nebo žlutá popelnice
ANO: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od
CD disků, obalový polystyren (vhazujeme v menších kusech), prázdné polystyrenové jídlonosiče
a další výrobky z plastů (větší výrobky v menších
kusech). V Přelouči rovněž nápojový karton od
džusů, vína, mléka a mléčných výrobků! Do žlutých popelnic u rodinných domů též hliníkové
plechovky od nápojů! Vše řádně sešlápnuté.
NE: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků (lze však vyprázdnit a vymýt), obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
molitan, podlahové krytiny, novodurové trubky,
nafukovací dětské bazénky, kruhy, rukávky, míče.

NÁPOJOVÝ KARTÓN:
žlutý kontejner nebo žlutá popelnice
ANO: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných
výrobků. Vše řádně sešlápnuté.
NE: „měkké" sáčky, například od kávy a různých
potravin v prášku, nápojové kartony obsahující
zbytky nápojů a potravin (lze však vyprázdnit).

SKLO: bílý nebo zelený zvon

nádobky po úplném vyprázdnění (od deodorantů, laků na vlasy apod.), alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné
kovové odpady.
Kovové odpady větších rozměrů – trubky,
roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty – na sběrný dvůr nebo do výkupen.
Hliníkové plechovky od nápojů též do žlutých
popelnic u rodinných domů!
NE: plechovky od barev a jiných nebezpečných
látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení
složená z více materiálů.

T E X T I L : d o bíl ého ko ntejner u
ANO: oděvy, ručníky, utěrky, povlečení, prostěradla, závěsy, záclony, deky, tašky, boty, pásky,
bižuterie, šály, čepice, rukavice, hračky apod. Díry
nebo jiná poškození nevadí (nenositelné oděvy
se předávají ke zpracování do průmyslu a stavebnictví k výrobě tepelné izolace, čistících hadrů apod.)
NE: silně znečištěné, mokré výše uvedené.

BIOODPAD: do hnědé popelnice
ANO: zbytky rostlinného původu (odřezky ovoce, zeleniny, části rostlin apod.), sáčky od čaje,
kávová sedlina, pečivo a jiné obiloviny, ruličky
od toaletního papíru a od papírových utěrek, lze
i plata od vajec, skořápky od vajec, dřevěné piliny z výměny podestýlky, popel z dřevěného
uhlí apod.
NE: maso a živočišný odpad (kosti, masové odřezky, šlachy, uzenina apod.), jedlé oleje a tuky,
nedopalky cigaret, exkrementy, vlhčené ubrousky apod.

Nebezpečný odpad: sběrný dvůr, mobilní svoz v místních částech
ANO: léky, zbytky barev, ředidel, rozpouštědel,
pesticidů, domácích chemikálií, obaly znečištěné
těmito látkami apod.

Objemný odpad: na sběrný dvůr, mobilní svoz v místních částech
ANO: starý nábytek, koberce a jiné podlahové
krytiny, staré lyže, snowboardy, sáně, matrace,
kočárky, kola, dřevo, umyvadla, WC mísy apod.
NE: vybouraná okna, dlažba, obkladačky, stavební suť, pneumatiky, živnostenský odpad apod.

Výrobky s ukončenou životností: místa
zpětného odběru (červené kontejnery,
sběrné nádoby v budově MěÚ, sběrný
dvůr, prodejci)
ANO: použité elektrozařízení (lednice, pračky,
myčky, televize, rádia, vysavače, žehličky, lampičky, mobily, varné konvice atd., žárovky (již všechny druhy!), zářivky, baterie.
Ing. Helena Klápová

Nová alej na Labišťata
V sobotu 16. 10.
2021 byla vysazená
nová ovocná alej směrem na Labišťata. Sázení stromů provedli
skauti Přelouč ve spolupráci s městem Přelouč. Celkem bylo vysazeno 23 ovocných
dřevin – třešně, hrušně, jabloně a slivoně.
Celkem se nás sešlo
přes 40 dobrovolníků, především z řad
skautů, za což jim patří
obrovský dík. V roce
2021 jsme tak již realizovali druhou ovocnou alej v blízkosti
města (1. alej byla realizována na jaře 2021
podél polní cesty směrem na obec Benešovice). Stromořadí jsou
vysazována na cestách, které jsou velmi
často využívány k procház kám místních
obyvatel.

listopad 2021
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Zprávy z radnice – Odbor životního prostředí

Mgr. Jan Feranec

ANO: do bílého zvonu: sklo čiré (např. sklenice
od kečupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky apod); do zeleného zvonu: barevné sklo (např.
lahve od vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů apod.), tabulové sklo z oken a ze dveří.
NE: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní sklo, sklokeramika apod.

KOVY: šedý zvon
Černá popelnice - plast, kovy, tetrapak, papír…

ANO: drobnější kovový odpad – plechovky od
nápojů a konzerv, kovové tuby, kovové tlakové

Černá popelnice – plast, tetrapak, papír

Černá popelnice – bio

Černá popelnice – sklo

Černá popelnice – papír
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PŘELOUČÁCI
Jubilanti září
Marta Dubcová
Václav Riegr
Lubomír Vávra
Marie Hubšilová

92 let
89 let
86 let
80 let

Srdečně blahopřejeme ke zlaté svatbě.
Dne 2. 10. 2021 oslavili

Zdeněk a Hana VAMBERSKÝCH
50. výročí svatby.
Oběma přejeme hodně štěstí,
porozumění, lásky a hlavně zdraví
i do dalších společných let manželství.
SPOZ města Přelouč

85 let
80 let
75 let
75 let
75 let

Zlatá svatba

Jubilanti říjen
Anna Mašková
Bedřich Netušil
Vlasta Görcsöšová
Alena Kasalová

Věra Matičková
Jindřich Šulc
Svatava Praxová
Zdeňka Pavlíková
Věra Veselá

87 let
86 let
85 let
85 let

Jaroslava a Jiří Novákovi
Hana a Zdeněk Vamberských

1. 10.
2. 10.

DÝŇODLABÁNÍ 2021

Jak nám zpíval Michal Čagánek

V Městské knihovně máme rádi všechna roční období. Podzim
třeba právě proto, že je všude spousta dýní. A s těmi se dají dělat
úžasné věci. I když je třeba tento dodržet řadu hygienických omezení a opatření, venkovní akce se pořádat dají.
Proto jsme v neděli 24. října odpoledne pro děti z projektu Bookstart i pro veřejnost připravili Dýňodlabání. V prostoru za Záložnou
si mohli návštěvníci akce vydlabat dýni podle své fantazie, projít
parkem podzimní hravou bezkontaktní stezku s veselými úkoly, nebo si vyrobit v naší dílničce krásnou maličkost s motivem nadcházejícího halloweenu.

Když do Městské knihovny zveme nějakého českého spisovatele,
většinou od něj očekáváme, že bude se čtenáři mluvit o své tvorbě, případně že z ní něco přečte. V rámci celostátní akce Týden knihoven jsme
na podvečerní setkání 7. 10. pozvali známého českého spisovatele Michala Čagánka. Tento autor je však tak všestranný, že přijel nejen s knihami, ale i s kytarou. A tak jsme si užívali dvojnásobnou radost. Tu první
nám předával svými laskavými texty, a tu druhou svým zpěvem.

listopad 2021

Společenská rubrika

Stříbrná svatba
Radka a Jan Žáčkovi

5. 10.

Dne 14. 10. 2021 oslavila
paní Věra MATIČKOVÁ
85. narozeniny.
Srdečně blahopřejeme!
Jubilantce společně popřáli
za KMS Tupesy pan Per Šurkala
a za SPOZ Města Přelouč
paní Miloslava Matoušová.

Bylo to příjemné posezení, plné smíchu, krásných melodií a tichých
zamyšlení. Pokud Michala Čagánka jako autora neznáte, doporučujeme
si od něj něco v naší knihovně vypůjčit a přečíst. Nebudete litovat.
L.H.

Dne 28. 10. 2021 se v 10 hodin sešli zástupci města Přelouče, Sokola Přelouč, Junáka Přelouč, klubu Dr. M. Horákové a Klubu rodáků a přátel města Přelouče Praha u památníku československé
státnosti v parku u městského kina a tradičním položením kytice
vzpomenuli 103. výročí vzniku samostatného československého státu. Slavnostní proslov přednesla starostka města Irena
Burešová, za Sokol Přelouč Miroslav Brebera. Vystoupil zde také
pěvecký sbor J. B. Foerster. Děkujeme všem, kteří se tohoto vzpomínkového aktu zúčastnili.
Město Přelouč

Proti podzimnímu chladu nás statečně chránila pojízdná kavárnička Café Lili svou nabídku horké kávy, čokolády, pečeného čaje
a nějakých těch dobrot k tomu. A když přidáte veselé dovádění dětí,
zápal pro dlabání dýní a krásné slunečné počasí, vyšla nám akce
jako malovaná.
Děkujeme všem, kteří přišli a doufáme, že si Dýňodlabání užili
stejně, jako my.
A vy, kteří jste přijít nemohli, naleznete nápady na podzimní
tvoření na www.knihovnaprelouc.cz. Pokud se o své výtvory budete chtít podělit, zašlete nám je na FCB knihovny.
L.H. + P.Š.
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Ohlédnutí za dvěma úspěšnými akcemi přeloučského muzea
v září a říjnu 2021
Ve středu 20. října se uskutečnila v městském kině obnovená premiéra dokumentárního ﬁlmu „50. výročí Tesly Přelouč (1971)“. Šlo
o ﬁlm, který v roce 1971 natočil Vladimír Turyna (1931–2012). Tehdy ale nebyl zcela dokončen a zůstal zřejmě němý. Původně nerealizovaný komentář se podařilo doplnit v roce 2020
na základ nápadu Ivana Moravce (již předtím
byl původní 16 mm ﬁlmový pás ze sbírek přeloučského muzea digitalizovaný v roce 2010 Jaroslavem Smékalem), jelikož při digitalizaci nebyl ještě k disposici. Film namluvila nově Nikola
Birklenová a technicky vše připravil Miroslav
Bečička (VaF studio Přelouč). Komentář zůstal
záměrně v téměř původní podobě z počátku
70. let 20. století, pouze byl ve spolupráci s Petrem Schejbalem (Muzeum výrobků Tesly Pře-

louč) revidován. Děkujeme dědičce práv Evě
Štarmanové za souhlas se zpracováním a promítáním ﬁlmu. Vše koordinoval městský muzejník a historik Matěj Pešta, který měl při obnovené premiéře také úvodní slovo. Přišlo se podívat
více jak 170 diváků a byla to velmi pravděpodobně nejhojněji navštívená jednorázová akce
přeloučského muzea od počátku 90. let 20. století. Opakování ﬁlmu je plánováno na středu
24. listopadu od 18:00 opět v městském kině.
Druhou velmi úspěšnou akcí našeho muzea
byla komentovaná procházka Za přeloučskými
hostinci, hospodami a restauracemi v minulosti a současnosti, kterou připravil a všechny
účastníky městem provedl 11. září Matěj Pešta. Účast byla na této velice poutavé a zajímavé procházce skutečně vysoká. Přišlo téměř

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

60 účastníků. Dozvěděli jsme se, že Přelouč, co
se týče pohostinství a restauračních služeb,
má skutečně hluboké historické kořeny, postupně zde bylo asi 40 míst, kde bylo možné se
občerstvit. Velice milá byla také účast pamětníků z řad našich občanů, kteří provoz některých historicky starších hospod nebo restaurací sami pamatují. Procházka začínala v horní
části Přelouče u bývalého špýcharu a končilo se
v restauraci u nádraží „ve Trojce“, kam velká část
účastníků nakonec zavítala také na malé občerstvení. Celé této velmi zdařilé akci přálo také
počasí a poděkování patří především Matějovi
Peštovi za skvělou přípravu a samotný slovní
komentář během cesty a také vám všem, kteří
jste na procházku přišli.
Matěj Pešta a Marcela Gryčová
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Podívejte se zpětně na televizní dokument o dabingu, který se vysílal
v České televizi 12. 10. 2021 na ČT art.

Je dabing umění?
Měl by plně sloužit originálu a zvukově jen kopírovat, nebo si může dovolit i mírně pozměnit původní dílo?
Po válce se v Československu stal malý zázrak. Vznikla úplně nová umělecká disciplína – dabing. U nás se jí věnovali ti nejlepší herci a není proto
divu, že je český dabing světově unikátní tím, že původní dílo i trochu „počešťuje“. Moderátor a herec Ondřej Kepka se při příležitosti letošního udílení Cen Františka Filipovského za dabing zeptal hereckých mistrů toho-

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Žáci ZUŠ Přelouč koncertovali s Českou ﬁlharmonií
V neděli 10. 10. vyvrcholil závěrečným koncertem v Rudolﬁnu projekt
spolupráce České ﬁlharmonie a žáků základních uměleckých škol. Z původního necelého roku se protáhl v důsledku covidové pandemie téměř na
dva a půl roku. Vybráni do něj byli i tři žáci naší školy a díky jeho prodloužení si mohli užít nejen skvělý koncert pod vedením dirigenta Petra Altrichtera, ale měli také možnost konzultovat své dosavadní umění s hráči České
ﬁlharmonie na mnoha individuálních lekcích. Navštívili několik zajímavých
přednášek a koncertů, dělených zkoušek s ﬁlharmoniky, absolvovali dvě několikadenní soustředění a hlavně se seznámili s mnoha dalšími skvělými stej-

to oboru, zda má podle nich dabing
v dnešní době smysl a jestli si může
dovolit původní dílo i pozměnit.
Dokumentární nahlédnutí do této
problematiky očima našich předních
dabérů spojené s předáváním dabingových Cen Františka Filipovského
v Přelouči v režii Daniela Hnáta se vysílalo dne 12. 10. ve 22.35 h na ČT art.

Zpětně se na tento televizní dokument můžete podívat na internetu
v programu České televize. Odkaz na pořad je uložený také na webových stránkách města nebo na stránkách Cen Františka Filipovského za dabing www.cffd.cz.

Přestože část kapely Není zač! jsou Přeloučáci, možná jste o téhle partičce
ještě neslyšeli, ale pokud jste zvědaví, jak zní autorský „kultivovaný
punkrock“ kombinující mužský a ženský zpěv, tak určitě doražte (vstup
volný). A když to někomu nevyjde, žádné zoufání – mrkněte aspoň na
www.nenizac.net, najdete tam k poslechu také plno songů i videoklipů.
Kapely Není Zač! s Adrenalinem se na Vás budou moc těšit!

ně starými muzikanty z celé republiky. Naši školu reprezentovala hornistka
Kamila Kautská, trumpetistka Iva Jindřišková a trombonista Vojtěch Ouřecký.
Jako pedagogický dozor je na všech soustředěních a vystoupeních doprovázela paní učitelka Chmelařová. Jsme moc rádi, že Česká ﬁlharmonie společně
s AZUŠ tyto skvělé projekty pořádá a budeme se těšit na další ročníky.
Michal Chmelař

Koncerty Národního dechového orchestru
Na jaře to bude již pět let, co v naší škole vznikl Národní dechový orchestr.
Ačkoli by se mohlo zdát, že covidová pandemie a roční přestávka bude mít
negativní vliv na fungování tohoto tělesa, opak se stal pravdou. Již v srpnu
se tento orchestr, který je kromě žáků naší školy složen z vynikajících muzikantů z celé republiky, sešel v plné síle na soustředění v naší škole. Pod vedením svého šéfdirigenta Václava Blahunka začal nacvičovat repertoár na
velmi náročný školní rok. Hned v září totiž orchestr čekalo vystoupení ve
Španělském sále Pražského hradu. Jako hosta na koncert ke svému výročí si
ho vybrala Hudba Hradní stráže a Policie ČR. Koncert měl navštívit i prezident republiky, bohužel byl pár dní před koncertem hospitalizován a z účasti
se omluvil. I tak byl koncert skvělým zážitkem pro všechny účinkující.

Adrenalin

Orchestr po tomto koncertě neusnul na vavřínech a ihned začal připravovat nový program. 16. října vystoupil pod vedením dirigenta Jaroslava Šípa v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Na závěrečném koncertě Mezinárodního festivalu big bandů hrál před zcela zaplněným sálem. Jako host
vystoupil saxofonista Felix Slováček, velmi náročný program ocenilo publikum potleskem ve stoje. Orchestr nyní čeká příprava na adventní koncerty
a následně bude nacvičovat program na koncerty v Obecním domě v Praze,
na Žofíně, na festival Talichův Beroun a na koncerty v Holandsku.

Ocenění pro paní učitelku Pavlíčkovou
Naše paní učitelka Jarmila Pavlíčková získala v pátek 1. 10. 2021 Čestný
odznak Svazu hudebníků ČR za celoživotní přínos tanečnímu oboru. Společně s ní byli oceněni Václav Hybš a Jan Slabák. Považujeme za poctu,
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že v naší škole vyučuje člověk, který má za sebou
tolik úspěšné práce a i odbornou
veřejností je oceňován po boku
takových legend.
Moc gratulujeme
a přejeme paní
Pavlíčkové mnoho úspěšných let ve zdraví!!!

Michal Chmelař

Houslisté naší ZUŠ na koncertech

Není zač! a Adrenalin vám zahrají U Jiřího
Letošní hudební přeloučské léto vám určitě přineslo spoustu skvělých
hudebních zážitků. Ale vyrazit do parku nebo na náměstí na pivo a dobrou muziku, na to si budeme muset zase pár měsíců počkat – studený
vítr a jednociferné teploty nás zahnaly z venkovních pódií do vyhřátějších míst. Kapela Není zač! pro vás přichystala koncert na sobotu 4. 12.
od 20 h v restauraci U Jiřího a jako host vystoupí zdechovický Adrenalin.

listopad 2021
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Zajímavosti

Žáci houslových tříd H. Přinesdomů a L. Benešové zahájili nový školní
rok účastí na benefičním koncertu pro
nadaci Světluška. O pár dní později zavítali na zahajovací koncert nové sezóny Komorní ﬁlharmonie Pardubice. Hostem byl
tentokrát houslista Pavel Šporcl, v současné době jeden z nejpopulárnějších interpretů vážné hudby. Pavel Šporcl je nejen
skvělý interpret, známý svými mistrovskými modrými houslemi, zároveň také
výrazná a charizmatická osobnost, které
podporuje a propaguje řadu charitativních nadací. Jeho interpretační umění
a současně dobročinné aktivity jsou bezpochyby velkou inspirací pro řadu především mladých lidí, ale nejen jich.
Doufáme, že tento školní rok umožní už zase normálně pracovat, setkávat se
a užívat si společně radost ze sdílení, která je tak důležitá. A nejen v umění.
Hviezdoslava Přinesdomů

Účastníme se krásných koncertů v Pardubicích
Od letošního školního roku mají všichni žáci přeloučské základní umělecké školy možnost navštívit za zvýhodněné ceny vybrané koncerty Komorní ﬁlharmonie Pardubice. V rámci spolupráce s tímto tělesem se zúčastnili říjnového koncertu Grand Rondeau, kde vedle děl Clauda Debussyho
či Franze Schuberta mohli slyšet skladbu Grand Rondeau od J. V. H. Voříška,
kterou předneslo Smetanovo trio. To patří mezi nejuznávanější české interprety komorní hudby. V roli houslisty se mladým studentům představil Jan
Talich, významný český houslista, dirigent a prasynovec Václava Talicha, patrně
nejznámějšího českého dirigenta 20. století.

O dva dny později vyrazili další žáci (studující hru na dechové nástroje
a zpěv) na koncert brass bandu Ústřední hudby AČR, v roli zpěvačky se
představila Karolína Cingošová Žmolíková. Zazněly úpravy známých skladeb jako například Čadráš V. Montiho, ukázky z muzikálu West Side Story
L. Bernsteina či světově proslulý Vjezd gladiátorů Julia Fučíka.
Oba koncerty jsme si náležitě užili a těšíme se na 8. listopad, kdy do
Komorní filharmonie Pardubice zavítá klarinetistka světového renomé
Sharon Kam.
Jaroslav Šlais
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Poznáváme se navzájem

Heroland

Hned na začátku měsíce září pořádala naše
škola již tradiční projektové dny pro třídy 6. A
a 6. B s cílem stmelit nově vzniklé kolektivy žáků.
Projektový den začal seznamovacími aktivitami na hřišti pod parkem, poté se pokračovalo
přes Slavíkovy ostrovy do Břehů, cestou jsme hráli
další zábavné hry. Ve Břehách si děti mohly zakoupit v místním obchodě něco dobrého na posilnění a pak jsme se přesunuli na hřiště k Buňkovu.
Kromě dalších her zde děti také měly možnost
vyzkoušet si svůj odhad při kvízu na novou třídní učitelku.
Po oba projektové dny nám přálo krásné počasí a vše se hezky vydařilo.

Třída 2. B

Za krásného slunečného počasí vyrazila třída 2. B a 2. C ze ZŠ Smetanova na výlet do zábavního centra Heroland. Zde na děti čekalo spoustu
atrakcí (jako například dětské hřiště, trampolíny, šlapokáry, vodní svět, obří pískoviště s pirátskou lodí, houpačky a mnoho dalších). Dále byla pro děti připravena výtvarná dílnička, kde si
každý mohl namalovat svůj dřevěný domeček,
který si mohl pak odnést domů. Nadšení dětí se
ani nedalo popsat a jistě se již těší na další školní výlet.

Třída 2. C

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 se na naší škole uskutečnil seminář pro rodiče žáků, ,,Jak se s dětmi
bavit o digitálním světě?". Beseda byla plná praktických rad a informací pro rodiče, jak přistupovat k technologiím ve školním i předškolním věku dětí, jaký vliv mají na jejich zdravý vývoj a řada
dalších témat, která jsou spojena s pohybem v digitálním prostředí.

Podzim
Na podzimu se mi líbí,
pouštět draka a být čilý.
Sbírám jabka každý den,
ukládám je do beden.
Mamka potom z jablíček
upeče mi dortíček.

Ve středu 8. září se 10 žáků devátého ročníku
zúčastnilo akce s názvem Technohrátky, pořádané SPŠ stavební Pardubice. Hravou formou se
seznámili s obory zedník, kovář a zámečník, tesař,
truhlář a pozemní stavitelství. Na připravených
stanovištích si vyzkoušeli svou zručnost a šikovnost. Chlapci i děvčata si odvezli spoustu zážitků
a získali motivaci pro výběr budoucího studia.
L. Hejný

V knihovně
Dne 7. 10. 2021 navštívila třída 7. C knihovnu, kde na žáky čekal program
s názvem „Horory v dětské literatuře.“ Paní knihovnice měla pro děti připravený program s interaktivními prvky, který je jistě bavil. Nejprve se děti více
dozvěděly o historii hororové literatury, o Drákulovi aj., dále si měly samy
sestavit společnými silami hororový příběh. Vyprávění bylo poutavé, prokládané čtenými ukázkami z dané literatury. V závěru programu mohly samy nahlédnout do tohoto typu literatury a dostaly možnost přihlásit se
do knihovny. Dětem se přednáška moc líbila.

Rodiče a technologie

Básnička na listopad…
… od osmáků na téma PODZIM

Technohrátky
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Listí padá ze všech stromů,
je ho plná zahrada.
Já si skočím pro hrabičky,
ať to pěkně vypadá.

Ve čtvrtek 16. 9. se v rámci odpolední výuky tělesné výchovy účastnily
dívky třídy 7. A, B, C ze ZŠ Masarykovo náměstí akce „Přelouč běží pro
pěstouny“, která se běžela pod záštitou Pardubického kraje, MÚ Přelouč
a Charity Přelouč.
Celkem 17 dívek se postavilo na pomyslnou startovní čáru v běhu o délce 4,4 km s úmyslem podpořit dobrou věc a zároveň udělat něco dobrého
pro své zdraví.
Protože jsme v hodinách tělocviku jeden tým, běželi jsme jako celá skupina. Na trase jsme si vytyčili několik stanovišť, kde jsme na sebe vždy čekali a poté vyběhli opět jako celek. Děvčata se mezi sebou vzájemně motivovala a po celou dobu dávala do běhu maximum svého úsilí. Odpolední
tělocvik jsme si tak užili a ke škole se vrátili s dobrým pocitem.
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Přelouč – naše město
je název miniprojektu třídy 3. A, který si náramně užíváme. S dětmi při
procházkách poznáváme nejdůležitější a nejvýznamnější místa a budovy
Přelouče. Při práci ve skupinkách si děti ověřují, co si zapamatovaly. Moc
se dětem povedly i obrázky přeloučských památek.

Podzim
Čáp odlétá, klapy, klap,
je mu zima, je to tak.
Přiletěla meluzína,
zpívala mu do komína.
Že je v Africe v teple, hej,
čápe, rychle odlítej.
Fouká vítr, honí se mraky,
kluci pouští na polích draky.
Tu přihnal se černý mrak,
odnesl draka do oblak.
Větře, přestaň, ten je můj!
Dráčku, dráčku, prosím, stůj.
(Elisabeth Ramíková, 8. A)

Přelouč běží pro pěstouny

Když se setmí, máme rádi,
když se v krbu zatopí.
Teplý čaj si potom dáme
i s výbornou večeří.
Podzim ten je kouzelný,
barevný a větrný.
A tak proto každý den,
užívejte s úsměvem.
(Vít Forst, 8. B)

TECHNOhrátky SPŠ stavební Pardubice
Deset chlapců z devátého ročníku naší školy se zúčastnilo 8. září TECHNOhrátek v SPŠ stavební v Pardubicích
Jeho zaměstnanci a žáci připravili pro 110 účastníků z osmi škol šest
pracovišť, kde si žáci mohli vyzkoušet svoji zručnost.
Nejprve chlapci na stanovišti oboru stavitelství sestavili ze stavebnice
věž. Poté se přesunuli do počítačové učebny, kde v CAD projektování navrhovali vlastní domek. Do svačiny ještě stihli postavit komín ze suchých
cihel v oboru zedník.
Na stanovišti umělecký kovář si vyzkoušeli kování kovu za tepla a jako
správní truhláři si pohráli s pilkou. Zájemci o tesařinu zhotovili jednoduchý tesařský spoj. Všem zúčastněným se toto setkání velice líbilo. V dovednostní a vědomostní soutěži obsadili shodně čtvrté místo z osmi škol.
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Citace Erasmus:
„Každý den probíhala výuka od 8:00 do 12:30 (resp. 14:30) a potom
jsme měly čas poznávat krásy ostrova, čehož jsme využívaly v plné
míře. Velmi se nám líbilo ve vesničce Pepka Námořníka (Popeye Village), kde jsme si prohlédly nejrůznější ﬁlmové artefakty.“
Karolina Klapková, Zuzana Dvořáková

Poznávací zájezd do Itálie 2021
Původní termín zájezdu do Itálie jsme plánovali již v roce 2019.
Původní termín nám ale kvůli epidemii nevyšel. Přes všechny peripetie se nám nakonec podařilo letos v září konečně vyjet. V plánu jsme
toho měli mnoho, ale ne vše bylo možné kvůli restrikcím v italských
památkách realizovat. I přes to jsme si zájezd moc užili a domů jsme
se vrátili plní zážitků.

„Výuka byla intenzivní – vybraly jsme si pro naše vzdělávání General & Intensive English. Hodiny měly pestrou náplň a byly profesionálně vedené. Díky osobnímu a příjemnému přístupu všech lektorek
a lektorů jsme se do školy každý den těšily. Poměrně náročné vyučování probíhalo s dávkou humoru a v uvolněné atmosféře.“
Lenka Šporková, Eva Kroft

Erasmus+ byl náročnou,
ale přínosnou zkušeností, shodují se učitelé
Učitelské povolání klade velké nároky nejen na odbornou
a osobnostní stránku pedagogů, ale v dnešním propojeném světě je potřeba zdokonalovat i stránku jazykovou. A to nemusíte
být ani angličtinář nebo němčinář. „Projekt Erasmus+, do kterého se naše škola vůbec poprvé zapojila v roce 2019, cílí na zvýšení cizojazyčných kompetencí učitelů naší školy na různých úrovních,“ představuje zástupkyně ředitele Gymnázia a Střední
odborné školy v Přelouči Jana Brandová, která je zároveň koordinátorkou uvedeného projektu. Podle ní je prohloubení jazykových schopností učitelů důležité pro vyučující prakticky
jakéhokoli předmětu.
Brány Evropy otevřené
Do projektu se zapojilo dvanáct učitelů z celkového počtu zhruba
padesáti pedagogů. „Byli jsme potěšeni poměrně velkým zájmem ze
strany našich kolegů. V tuto chvíli má drtivá většina z nich čtrnáctidenní intenzivní jazykový kurz za sebou a všichni se shodují, že pro
ně byl přínosný,“ uvádí koordinátorka projektu.
Kde se jazykové pobyty konaly? „Naši učitelé cestovali do různých
evropských států – do Španělska, Irska, Velké Británie, Německa nebo
na Maltu,“ vysvětluje Jana Brandová.
Zpátky do lavic
I když by mohl leckterý škarohlíd namítnout, že si učitelé udělali
výlet za peníze EU, podle účastníků se jednalo o skutečně velmi náročný jazykový pobyt. „Jazyková škola a výuka byly perfektní, hodiny
velice přínosné a komunikace ve španělštině opravdu intenzivní,“ shoduje se Jana Brandová se svou kolegyní Šárkou Sovovou, s níž navštívily španělské město Nerja, kde studovaly v Escuela de Idiomas Nerja.
„Ubytována jsem byla v moderním apartmánovém domě s dalšími studentkami z celého světa, a díky tomu jsem celé dva týdny komunikovala pouze v anglickém jazyce. Domů jsem si odvážela nejen
vědomí vlastního pokroku v angličtině, ale i spoustu nových přátel, se
kterými jsem stále v kontaktu,“ přibližuje hlavní přínosy jazykového
pobytu další vyučující Dušana Blehová.
Pro každého něco
Podle Jany Brandové se cíle jednotlivých účastníků jazykových
pobytů mohly různit. Učitelé cizích jazyků se primárně zdokonalovali v metodologii a nových moderních technikách výuky angličtiny a němčiny. „U učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů bylo hlavním cílem, zdokonalit úroveň anglického jazyka natolik,
aby byli schopní část výuky svého předmětu odučit v anglickém ja11/21
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ukazuje nejen život starověkých Římanů, ale i dopady způsobené
sopečnou aktivitou v blízkosti lidských sídel. Ani samotný Vesuv
neunikl naší pozornosti, a tak jsem se společně vydali do národního parku, který se rozkládá kolem kráteru sopky. Zde jsme měli
možnost vidět Neapolský záliv spolu s ostrovy Capri a Ischia v jejich
plné kráse.
Třetí den naší výpravy už jsme byli památkami a poznáváním historie unavení, a proto jsme se vydali na krásné pláže s černým pískem
u města Ostia. I přes nepříznivý vítr jsme si moře užili naplno a odreagovali se ať už zábavou ve vlnách neklidného moře, nebo hraním
plážového volejbalu.
V závěru našeho putování jsme se opět vydali do Říma, abychom
navštívili světoznámé Koloseum a Fórum Romanum. Cestou k těmto památkám jsme navštívili krásná místa jako Fontánu di Trevi, Pantheon či Kapitol. Viděli jsme místo, kde byl zabit Caesar a prošli okolo spousty krásných renesančních a barokních paláců. Poslední den
v Římě byl velmi náročný, takže jsme nakonec byli rádi, že už se vracíme do naší domoviny. Domů jsme se vydali plni zážitků, a to nejen
z návštěvy zajímavých památek, ale i zkušeností s jinou kulturou
a cestováním v této mnoha restrikcemi omezené době.
Kateřina Klapková
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Žáci základních škol si teď mohou vyzkoušet
„graﬁku“ na vlastní kůži

zyce,“ vysvětluje Jana Brandová. „Já jsem se do projektu zapojil kvůli
tomu, abych si zlepšil angličtinu. V budoucnu bych měl být díky jazykovému vzdělávání schopen komunikovat se zahraniční partnerskou
školou v angličtině,“ shrnuje přínos pobytu ředitel školy Miroslav
Pavlata. „A já jsem v rámci programu Erasmus+ prohlubovala svou
znalost španělštiny. Naším cílem je s kolegyní Sovovou rozšířit výuku
na naší škole právě o tento románský jazyk, zatím alespoň formou
odpoledního kroužku,“ vysvětluje Jana Brandová.
Většina zapojených učitelů se shoduje na tom, že i když byl jazykový kurz velmi náročný – z učitelů se zase na chvíli stali žáci, bylo nutné neustále komunikovat v cizím jazyce nebo přemýšlet nad
slovíčky – přesto byl velmi přínosnou zkušeností, ze které budou
ještě dlouho čerpat nejen ve svém profesním životě.
Ondřej Vojtěch

V pátek 15. 10. 2021 se uskutečnil první projektový den, kterého
se účastnili žáci 8. ročníků ZŠ Pardubice-Svítkov. Ti si vyzkoušeli práci
ve vektorovém graﬁckém programu, vyseparovali a za asistence pedagogů odborného výcviku nažehlili graﬁcký motiv na látkovou tašku,
kterou si každý odnesl domů.
Kroužek se koná vždy každou středu od 15 do 17 hodin v prostorách budovy praktického vyučování Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč a zapojí se do něj žáci ze tří základních škol – ZŠ Smetanova Přelouč, ZŠ Choltice a ZŠ Pardubice-Svítkov. V říjnu byla náplní
kroužku úprava a realizace bitmapové graﬁky a úprava fotograﬁí.
Projektový den se uskutečnil v rámci programu Implementace
krajského akčního plánu – I KAP2, jehož cílem je podpora polytechnického vzdělávání prostřednictvím kroužků a projektů.
Miroslav Pavlata

První den po příjezdu do Itálie jsme navštívili centrum Říma a krásná místa, jakými jsou například Neptunova fontána, Andělský hrad
nebo bazilika svatého Petra a Pavla, která je součástí městského státu
Vatikán. Žáci měli možnost na vlastní oči spatřit barokní náměstí od
italského sochaře a architekta Berniniho a následně vstoupit do monumentální baziliky, která je zakryta nádhernou kupolí od Michelangela. Ti, kteří měli po náročné cestě autobusem dostatek sil, vystoupali až na ochoz kupole, kde se jim otevřel úchvatný pohled na italskou
metropoli.
Druhý den našeho poznávacího zájezdu jsme se již v časných ranních hodinách vydali do Neapole. Zde jsme si prohlédli historickou
část města a vydali se na cestu za historickou erupcí sopky Vesuv,
která se tyčí nad tímto přístavním městem. Jaké místo by mohlo lépe
vyprávět o starověké katastrofě než Pompeje? Archeologický park
11/21
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Změň si jízdní řád MHD!
Změny od MHD 12. 12. 2021
a proč k nim dochází
Jízdní řád (JŘ) městské dopravy v Přelouči se
od roku 2009, kdy začala jezdit, až do loňska měnil
pouze málo. Nebyl k tomu důvod. Počet cestujících
(až do COVIDu) postupně rostl a přípojné vlaky
jezdily ve stabilních polohách.
Městská doprava tak zpravidla odjížděla od nádraží (od rychlíku od Pardubic) krátce po 10. minutě
přes sídliště do Lipin a dalším spojem se k nádraží
stejnou trasou vracela zhruba ve 45. minutu. Ve zbylých cca 25 minutách autobus často zajížděl do
místních částí nebo (ve špičce) byla MHD zahuštěna (po trase 2 – viz obrázek). Okružní trasa 2 je
časově i kilometricky úspornější, ale přitom obslouží zastávky, které využívá cca 85 % cestujících
MHD – bez západní části města, ale včetně obou
centrálních náměstí.
Při změnách JŘ je třeba mít na paměti, že více
než polovina cestujících MHD se přepravuje buď
z nebo na železniční stanici, a proto je klíčové přizpůsobovat MHD tak, aby měla na vlaky (především směr Pardubice) vhodné přípoje. Opomenout
nelze ani další důležitou přepravní potřebu, kterou je spojení města s prům. zónou v časech střídání směn (v 6, 14, a 22 hodin).
Ostatní přeprava sice v MHD postupně narůstá (jiná zaměstnání, doprava k lékaři, do škol, na
nákupy, na hřbitov…), ale celkově jde zatím stále
pouze o minoritní přepravní proudy, kde je důležitá spíše pravidelnost a dobrá hustota spojů než
konkrétní časová poloha.

Druhá velká změna vlaků
během jednoho roku se blíží
Podstatněji se JŘ za dvanáct let změnil pouze
jednou, a to letos v dubnu z důvodu zásadních mimořádných změn JŘ vlaků. A co nás čeká od 12. prosince, kdy vstupují v platnost nové JŘ pravidelně?
Po zmíněné dubnové změně JŘ se opět do Přelouče vrátí hodinový interval zastavujících rychlíků. To je pro většinu cestujících výhodné, problematické však je, že se vlaky nevrátí úplně do svých
tradičních poloh, ale z Přelouče budou rychlíky od
Pardubic přijíždět vždy v 18. minutu a osobní vlaky pojedou v mezipoloze v 52. minutu po celé hodině. V opačném směru na Pardubice budou rychlíky odjíždět vždy ve 45. a os. vlaky ve 27. minutu.
MHD na tuto změnu musí opět reagovat. Jak?
Bohužel k tomu nestačí jen časový posun. Celou
MHD Přelouč zajišťuje pouze jediný autobus a mezi příjezdem rychlíku od Pardubic a odjezdem do
Pardubic nebude dost času na zajištění přípojů
do Lipin a z Lipin.

Z nouze ctnost – trasa 2:
nádraží – sídliště – náměstí – nádraží
Aby bylo možné zajistit obousměrně přípoje
na vlaky, bylo zvoleno častější využití okružní trasy 2, která to stihne i s možností vyčkávání. Tato
trasa sice neobslouží západní část města (zastávky Pražská, Jihlavská + Čáslavská a Lipiny), odkud
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a kam cestuje cca 15 % cestujících, ale lépe obslouží
centrum města (zastávky Masarykovo nám. a Pernštýnské nám.), což umožní lepší spojení do úřadů
a institucí v centru města, do ZŠ a knihovny, nebo
třeba do restaurací a obchodů (vč. Penny Marketu).

Ani západní část města
nepřijde zkrátka – trasa 1
Trasa 1 do západní části města nebude zrušena,
ale dopraví zaměstnance přes celé město k osobním vlakům nebo na směny ve společnosti KIEKERT a zpátky. Na této trase bude pouze částečně
omezeno zajíždění do zastávky Lipiny na kraji města, kterou využívá jen velmi málo cestujících (necelá 2 %) a která leží v oblasti obsloužené rovněž několikanásobně více využívanými zastávkami (Jihlavská
a Čáslavská). Tam bude i nadále zajíždět 14 párů
spojů (ve špičce po hodině a ráno ještě častěji).
Spoje na trase 1 s koncem/začátkem na Jihlavské nebo Čáslavské umožní výhodnou (rychlejší
a kratší) okružní obsluhu západní části města. Zastávka Pražská bude obsluhována vždy jen jedním z páru na sebe navazujících spojů jedoucích
z centra na západ města a zpět.
Příklad pro pár spojů vedený z centra města
přímo na Jihlavskou a zpátky přes zastávku Pražská: Pro výstup cestou z centra na zastávce Pražská
je možné bez doplácení pokračovat přes konečnou a vystoupit na následujícím spoji (a analogicky i naopak).

PLUS: Rychlejší trasy umožní
jezdit každou půlhodinu
Kratší jízdní doba umožní i s jedním autobusem nabídnout více spojů a jezdit častěji. Při pohledu na JŘ je patrné, že po většinu dne pojedou
spoje na obou trasách z vlakového nádraží (kolem
polikliniky, přes sídliště) do centra města přesně po
30 minutách a až za zastávkou Pardubická-CENTRUM se rozdělí.

Taktové polohy
k zapamatování
Pro cestující je příjemným plusem, pokud spoje MHD jezdí v zapamatovatelných časech.
Z nejvyužívanější zastávky žel. st. budou odjíždět autobusy zpravidla za pět minut půl a za
pět minut celá. Ve 25. minutu pojede zpravidla
spoj po okružní trase 2 a v 55. minutu po trase 1 na
západ města.
Za 5 minut jízdy od železnice spoje dojedou na
významnou zastávku nám. 17. listopadu, kde tak
budou (většinou) přesně v celou a o půle. K tomu
(v řadě případů) v 15. minutu zastaví na zastávce
i spoj vedený na železniční stanici přes polikliniku.
Pozor! Ze zastávek na sídlišti (a z Račanské) doprava na nádraží pojede z obou směrů zastávek.
Vedle zmíněných spojů přes polikliniku bude možno využít též spoje z protější strany zastávky přes
náměstí.
Na zastávce Pardubická-CENTRUM zastaví
v 03. a minutě spoje MHD ve směrech západ měs-

Napsali nám
ta a ve 33. minutě spoje směr centrum města a železniční stanice. Zastávka Pardubická-CENTRUM
může také sloužit občanům ze západní části města
pro docházku ke spojům na okružní trasu 2.

MHD vyčká na zpožděné vlaky
MHD odjíždí od nádraží 3–11 minut po příjezdu přípojných vlaků. V případě jejich zpoždění má
MHD (podle významu přípoje a provozních možností) stanovenu čekací dobu 1–7 minut (zveřejníme na www.mestoprelouc.cz). Věříme, že vyčkávání
i další provoz bude fungovat. Případné nedostatky
můžete sdělit na mhdprelouc@email.cz a zástupce
města je bude řešit.

Jízdní řád
můžeš významně ovlivnit

PODZIMNÍ VÝLETY V MŠ KLADENSKÁ
V podzimním období se v naší mateřské škole věnujeme převážně přírodě. Všímáme si krásně zbarvených stromů, učíme se, jaké plody nám nabízí a které nám uzrály na zahradách i polích.
Abychom byli přírodě blíž, vyrazili jsme s dětmi i v letošním školním
roce na výlet do okolních lesů. Už cesta autobusem je pro děti dobrodružství a dopoledne strávené na čerstvém lesním vzduch nám všem velice
prospělo. Některé třídy hledaly v lese poklad, jiné plnily různé úkoly a další
stavěly domečky pro lesní skřítky z mech, klacíků, šišek a větviček. Kromě
zábavy se děti učily poznávat a pojmenovávat různé jehličnaté i listnaté
stromy, jejich plody, vyzkoušely si například měkkost mechu a hrubost kůry. Věnovali jsme se i otázce ochrany přírody. Děti moc dobře věděly, co
do lesa nepatří, jak se správně v lese chovat a čím mohou samy přírodě pomáhat. Zkrátka a dobře, všichni jsme si to náramně užili.
Tím to ale nekončí! Nejen v lese je na podzim krásně. Jak už jsem zmínila výše, věnujeme se i zahradám a polím. Další podzimní výlet nás zavedl

do Nové Vsi u Leštiny, kde se nachází ,,Dýňový svět“. Některé třídy již tuto
podzimní atrakci navštívily, ostatní tento výlet teprve čeká.
Na statku u Pipků je velice krásně! Hned u vrat nás přivítala jejich fenka
zlatého retrívra a po té následovala další zvířata – ovečky, králíci, prasátko,
kozy, poník, slepice s kuřaty a kačeny. Množství labyrintů vytvořených
z různých druhů dýní, nebo ze dřeva děti doslova lákalo k jejich probíhání. Skákání do slámového bazénu a zdolávání pyramid poskládaných
z velkých balíků slámy děti ohromně nadchlo. Úžasným zážitkem byla
i možnost posadit se za volant opravdového kombajnu. Co na tom, že to
byl starý vyřazený stroj. A ty nádherné dýně různých barev a tvarů! To se
jen tak někde nevidí. Jednu velikou jsme si z výletu přivezli sebou do naší
mateřské školy. Ještě jednou tímto moc děkujeme manželům Pipkovým
za příjemně strávené dopoledne a těšíme se zase někdy u nich na statku
na shledanou.
MŠ Kladenská, Přelouč
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Změny v jízdním řádu

Návrh JŘ je stále ještě jen návrhem, který se
může měnit podle Vašich potřeb a až v příštím
Roštu je počítáno se zveřejněním konečné verze JŘ. Připomínky zašlete obratem – nejpozději do 7. 11. 2021.
Kontakt pro všechny návrhy, připomínky a věci k MHD je: mhdprelouc@email.cz a na každou
připomínku (ať bude zapracována nebo ne) vám
bude jednotlivě odpovězeno (pro možnost rychlých doplňkových dotazů doporučujeme uvést
i tel. číslo).

Příklady konkrétních témat
k dořešení
Připomínkovat můžete naprosto cokoli (budeme rádi), už řešená témata zde zdůrazňujeme.
Oslovili jsme zástupce přeloučského hypermarketu TESCO a po telefonické konzultaci byly
doplněny zájezdy na blízké autobusové nádraží,
aby doprava vyhovovala pro dopravu zaměstnanců. Vyhovuje i vám?
Maximálně vyladit se snažíme dopravu na směny a ze směn ve společnosti KIEKERT-CS. S ohledem na rychlíky z Pardubic je základní poloha pro
odjezdy z nádraží ve 25. minutu (což odpovídá odjezdu z Jaselské ve 14:23). To je poměrně pozdě,
a proto je v přiloženém jízdním řádu doplněn i dřívější odjezd z ranní směny – ve 14:04. Vyhovuje to
a stihnou dřívější příjezd alespoň Ti, co pracují
blízko vrátnici a zastávce? Nebo by v tomto případě bylo vhodnější vést jen jeden spoj v poloze mezi navrženými spoji (i když těsně ujede důležitému vlaku od Pardubic)?
Dále byla řešena doprava do Lohenic a Mělic.
Navrhovaný podvečerní spoj je pouze úvaha a podobně i nedělní večerní přípoj na rychlík do Prahy (diskutováno se zástupci městských částí). Byl
by o spoje zájem? Sledována bude dále i doprava
ze směn v Přelouči tímto směrem a podle využití
bude JŘ upraven.
Je potřeba přípoj v 5:50 z nádraží? V minulosti
využíván pro dopravu do MŠ Kladenská, ale v říjnu nevyužit.
Děkujeme za pomoc s vylepšováním MHD.
Výsledky v prosinci v Roštu a od 12. 12. v provozu.
Ing. Pavel Matouš
řešitel MHD Přelouč
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
SOUTĚŽ V PEČENÍ ZÁVINŮ
Možná jste zaznamenali, že před nedávnem proběhl celostátní
Týden sociálních služeb. Možná ale netušíte, k čemu je takový počin
dobrý. Jeho cílem je přiblížit sociální služby veřejnosti, poukázat na
jejich dostupnost, kvalitu a potřebnost. My tento cíl sdílíme, neb
víme, jak moc jsou tyto služby nezbytné – v Domově u fontány pečujeme již desítky let o seniory, a v posledních letech také o osoby
s onemocněním demence, pro které by byl život bez dostupných
sociálních služeb mnohem složitější.
Kromě Dne otevřených dveří, kdy k nám mohl zavítat kdokoli
z veřejnosti, aby si prohlédl náš Domov a také zjistil, jakou péči a služby poskytujeme našim klientům, jsme v rámci Týdne sociálních
služeb zorganizovali i nejednu akci pro naše obyvatele. Velký ohlas
sklidila především SOUTĚŽ V PEČENÍ ZÁVINŮ.

Za nejlepší servis a vzhled porota ocenila slaný závin se šunkou,
sýrem a čerstvým špenátem, který připravili taktéž klienti 2. patra,
ovšem z oddělení B. Porotci se nakonec rozhodli udělit také diplom
za Nejoriginálnější recept, který získali klienti z přízemí oddělení B,
a to za svůj sladko-slaný závin plněný sýrem a brusinkami.
Sladkou tečkou za soutěžním dnem byla odpolední svačina, kdy
se podával jablečný závin s kávou.

KRÁSNÉ BABÍ LÉTO
PŘÁLO VÝLETŮM PO OKOLÍ
Závěr léta nebyl na slunné dny skoupý, a tak nám nic nebránilo
zorganizovat výlety po okolí za poznáním i za zvířaty. Nejprve jsme
se vydali do ZOO v Bítovanech, kde mohli klienti obdivovat mnoho
druhů ptáků, dále šelmy i opice. Největší úspěch měl bezpochyby
opičák gibon, který si s klienty „zaskočil na slovíčko“. Zvuky, které
vydával, naše dámy a pány pobavily, a v této dobré a pohodové náladě jsme si užili celý výlet.

Trh práce
na Přeloučsku
Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč
Úřad práce ČR evidoval k 30. 9. 2021 celkem 262 142 uchazečů o zaměstnání (UoZ). Podíl nezaměstnaných osob činil 3,5 %.
Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat
EUROSTATU (za srpen 2021) nejnižší v celé EU, a to 3 % (průměr
EU 6,7 %). Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v září v Moravskoslezském a v Ústeckém kraji (5,3 %) a dále v Karlovarském
kraji (4,5 %). Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji (2,2 %).

Informace o nezaměstnanosti
v Pardubickém kraji – září 2021
K 30. 9. 2021 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích celkem 8 096 uchazečů o zaměstnání. Podíl na obyvatelstvu v Pardubickém kraji 2,2 %. V průběhu měsíce bylo nově
zaevidováno 1862 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem
2084 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Na jedno
volné pracovní místo připadalo v průměru 0,5 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu
v jednotlivých okresech Pardubického kraje
k 30. 9. 2021
Příjemné počasí nás dále zlákalo k návštěvě nedalekého hřebčína
v Kladrubech nad Labem. Klienti měli možnost vidět např. kočár císaře Ferdinanda V. či státní kočár T. G. Masaryka. Svou krásou a věrohodností klienty ohromil model císařského osmispřeží. Co by to
ale bylo za výlet do hřebčína, když bychom nemohli obdivovat krásu starokladrubských koní. Měli jsme štěstí. Nejen, že jsme viděli tyto
krasavce při výcviku, ale mohli jsme je navíc z dálky pozorovat, jak
se poklidně a nerušeně pasou. Byl to opravdu krásný zážitek.

Vybrané obce z regionu Přeloučsko
(Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích
je získán ze statistiky obcí [GIS0] z IS Okpráce)

Litomyšl 1,2 %, Polička 1,4 %, Holice 1,5 %, Ústí nad Orlicí 1,6 %, Žamberk 1,9 %, Hlinsko 2,1 %, Vysoké Mýto 2,1 %,
Pardubice 2,2 %, Chrudim 2,4 %, Lanškroun 2,4 %, Svitavy 2,5 %,
Česká Třebová 2,7 %, Králíky 2,8 %, Přelouč 3,0 %, Moravská Třebová 3,4 %.
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou působností:
Přelouč 3,0 %
Pardubice 2,2 %
Holice 1,5 %

Uchazeči o zaměstnání
(UoZ) celkem

Podíl nezam.
na obyvatelstvu v %

195

2,9

Chvaletice

67

3,2

Břehy

30

4,6

Choltice

24

2,9

název
Přelouč
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Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc září 2021 byla v obcích
regionu Přeloučsko: Sovolusky 7,1 % (7), Strašov 4,5 % (10),
Turkovice 4,4 % (8), Zdechovice 4,3 % (22), Přelovice 4,3 % (7),
Sopřeč 4,1 % (9), Semín 4,0 % (16).
Sledujte průběžně informace na: www.uradprace.cz. Zde najdete informace ohledně aktuálních úředních hodin, formuláře,
kontakty na pracovníky a další informace.
Hlášení volných pracovních míst – hlášenka ke stažení: :
www.uradprace.cz/web/cz/hlaseni-volnych-pracovnich-mist-1,
kontaktní telefon: 950 144 710.
Školská výstava odborných učilišť a praktických škol VÝCHODOČESKÉHO REGIONU, 3. 12. 2021, 8–16 hod., Úřad
práce ČR, kontaktní pracoviště Pardubice, vstupní hala
Kontakty na pracovníky Přelouč:
https://www.uradprace.cz/web/cz/prelouc
vedoucí
950 144 407
martina.malinska@uradprace.cz
zprostředkování zaměstnání
950 144 401–406
NSD – hmotná nouze
950 144 520/503
SSP
950 144 501/502/504
příspěvek na péči
950 144 521/505/723
dávky OZP (průkazky)
950 144 506
„Zpráva z podkladů ÚP“.

Klienti poměřili své síly hned ve dvou kategoriích – Nejchutnější
závin a Nejlepší servis a vzhled. Porota neměla rozhodování lehké, ale
za to velmi sladké😊. Nakonec vyhrál výtečný švestkový závin s perníkem, který společnými silami upekli klienti z 2. patra oddělení A.

Švestkový závin s perníkem

Slaný závin se šunkou,
sýrem a špenátem

Chcete-li vědět, jak takový závin upéct, navštivte naši facebookovou stránku Domov u fontány, kde jsme se s našimi fanoušky podělili
o recept😉.
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com
Jakub klub,
Jakub klub 18

Noví dobrovolníci pro povídání a procházky
se seniory

Říjen byl v klubu ve znamení podzimního tvoření. Také jsme se věnovali vaření,
čímž jsme se učili pracovním návykům. Děti i mladí se v klubu hodně věnují sportování v tělocvičně a také jsme využili poslední
pěkné dny na trampolíně. Neustále pracujeme na školních dovednostech. Pomáháme s domácími úkoly a také s učivem, které
dětem nejde. Podpoře při školních dovednostech se též věnujeme v klubu pro starší.
Důležité je mladé motivovat ke vzdělání,
aby měli lepší vyhlídky do budoucnosti a byli samostatní. Věnovali jsme se tématu škola, učitelé, budoucnost, práce.
V klubu se teď velmi často děti věnují hraní na hudební nástroje, zejména
na kytaru a klávesy. A my přemýšlíme nad vánočními dárky. Co by se mohlo
klubem rozeznít? ☺
S dětmi jsme v klubu zdobili perníčky
na Misijní neděli, která proběhla 24. 10.
2021. Vybralo se celkem 1 864 Kč. Tuto
částku odešleme na papežské misijní dílo
dětí v rámci našeho projektu DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM. V Jakub klubu 18 došlo k první úpravě, naše kuchyňská linka byla doplněna o nové vrchní skřínky. A čím se můžeme pochlubit? Získali jsme diplom za běh
pro projekt Rozběhněme pěstounství. ☺
Mirka Škávová, vedoucí

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA TESCO PŘELOUČ –
SOBOTA 20. 11. 2021
Letošní podzimní sbírka potravin pro lidi v nouzi probíhá v sobotu
20. 11. 2021. Děkujeme všem dárcům, kteří našim dobrovolníkům darují
během sbírky v Tescu trvanlivé potraviny. Tyto potraviny pak dále předáváme lidem v nouzi ve spolupráci se sociálním odborem MÚ Přelouč podle
domluvených pravidel.

SV. ZDISLAVA Z LEMBERKA –
PATRONKA SLUŽBY PODPORA RODINY
O letních prázdninách jsme vyhlásili výtvarnou soutěž na ztvárnění
patronky naší služby. V týmu služby jsme se jednoznačně shodli na
„vítězném“ obrázku. Autorkou je devítiletá Nikola Pustajová. Nikolce
jsme už odměnu předali. Všem ostatním děkujeme za přispění do naší
soutěže. Obrázky můžete vidět do konce listopadu v kostele sv. Jakuba na
Masarykově náměstí v Přelouči.
Rita Levinská, vedoucí služby
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MĚSTSKÁ
POLICIE
informuje

Zmatený návštěvník města
Podnapilý muž v nočních hodinách volal o pomoc. Volání vzbudilo občany a ti přivolali hlídku MP. Strážníci po zdlouhavém
a nesourodém rozhovoru s opilým mužem
nakonec zjistili, že byl na diskotéce v Kutné
Hoře a pak nastoupil do nějakého osobního
vozidla a objevil se zde. Žádosti o odvoz zpět
na diskotéku nebylo samozřejmě ze strany
mužů zákona vyhověno. Muži bylo doporučeno, aby si přivolal taxi službu.

Domácí násilí
Nejdříve se posilnil alkoholem a při návratu domů začal ohrožovat svou partnerku.
Ohrožoval ji nožem a poté ji udeřil do čela.
Přivolaná hlídka MP z důvodu podezření na
spáchání trestného činu na místo přivolala
Policii ČR. Ta si celou věc převzala k dořešení. Z důvodu ochrany poškozené byl agresor
vykázán z bytu.

Řídil vozidlo, ačkoliv měl
„zadržený řidičák“

Příležitost zbavit se exekucí – Milostivé léto
28. 10. 2021 – 28. 1. 2022
Pokud víte o někom, kdo má problémy s exekucemi, tak teď je mimořádná příležitost tento problém vyřešit. Jedná se o dluhy vůči městu, zdravotním pojišťovnám, ČEZ, ČT a podobným veřejnoprávním institucím.
Podmínkou je zaplatit jistinu, tj. dlužnou částku bez dalších úroků, poplatků advokátům ani penále. Právě tyto poplatky jsou často v řádech statisíců korun. Exekutorovi se zaplatí pouze stanovaná částka 908 Kč. Můžete se poradit v Poradně pro lidi v tísni Oblastní charity Hradec
Králové na tel. 777 737 612.

0ċ676.È
32/,&,(

Pro seniory v Domově u fontány hledáme stále dobrovolníky. Aktuálně
jich dochází pouze 8, potřebnost je daleko větší. Prosím, pokud máte hodinu času týdně nebo za 2 týdny, dejte vědět a domluvíme se. V sobotu 13. 11.
2021 organizujeme Kurz komunikace a základů psychologie pro nové dobrovolníky, který je dobrou přípravou. Kontakt: 731 402 371.

Pozvánka do kina
na ﬁlm NEBE
dne 17. 11. 2021 od 19.30 h
Dokumentární ﬁlm zpravodaje Tomáše Etzlera,
který jako válečný zpravodaj strávil 5 let v Sýrii
a Iráku, působil 7 let v Číně. Dokument, který
zde natočil, je příběhem opuštěných dětí v sirotčinci, který je ale „oázou“ na čínském venkově. Tomáši Etzlerovi se podařilo zachytit silný
kontrast každodenní syrové reality s mikrosvětem v malé vesnici na severovýchodě Číny. Natáčení bylo velmi nebezpečné pro něj i pro vedení sirotčince. Výsledkem je unikátní ﬁlm, který vstoupil do kin v červnu 2021.
V Přelouči jej uvádí Městské kino přímo v den státního svátku
ve středu 17. 11. 2021 od 19.30 h.

V dopoledních hodinách zastavila hlídka MP osobní automobil, který překročil
v obci Bezděkov nejvyšší povolenou rychlost. Jak se později ukázalo, nebyl to jediný
protiprávní čin, kterého se řidič dopustil. Následnou kontrolu bylo zjištěno, že má udělený tzv. zákaz řízení. Proto byla na místo přivolána hlídka policie, která si věc převzala
k dořešení pro podezření z trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí.

jevícího známky opilosti, jak nasedá do osobního vozu a odjíždí pryč. Ihned vyrozuměl
hlídku MP, která v součinnosti s policií podezřelé vozidlo zastavila. Řidič se odmítl podrobit vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu. Za tento přestupek mu hrozí pokuta až
50 000 Kč.

který obchází kolem jízdních kol uzamčených ve stojanu. V ruce měl pákové kleště.
Na místo vyslal hlídku MP, která zjistila, že
u jednoho kola je přeštípnutý zámek. Muž
nejdříve zapíral, že by zámek přestřihl on.
Na místo proto byla přivolána hlídka PČR
z důvodu případné kriminalistické mechanoskopické expertizy.
To už pachateli bylo jasné, že nemá cenu
zapírat.
Celou věc si převzala policie k dořešení.
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Chtěl odcizit peněženku,
majitelka se nedala

Migranti
Řidič kamionu při otevření návěsu nevěřil vlastním očím. Z korby vyskočili čtyři muži a utekli neznámo kam. Jelikož pojal podezření, že se jedná o nelegální migranty,
přivolal na místo policii. Ta společně s hlídkou MP Přelouč zahájila pátrání. Podezřelí
muži byli dopadeni. Celou věc si přebrala
k řešení služba cizinecké policie.

Pokusil se odcizit
uzamčené jízdní kolo
Na kamerovém systému města zahlédl
službu konající dozorčí MP Přelouč muže,

Tísňová linka:

156 – ne z mobilních
telefonů
466 959 660
736 641 952
mp@mestoprelouc.cz
– neoznamovat akutní
záležitosti, které se musí řešit okamžitě

Za Městskou policii Přelouč
Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč

Službu konající dozorčí MP Přelouč si
všiml na kamerovém systému města muže

Proti záznamu bodů má řidič k dispozici i určité opravné prostředky. Nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů,
může podat proti provedení záznamu písemně námitky příslušnému
obecnímu úřadu ORP. Pokud úřad shledá námitky oprávněné, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly námitky doručeny,
provede opravu záznamu o dosaženém počtu stanovených bodů v registru řidičů a neprodleně písemně vyrozumí o provedené opravě záznamu řidiče. Pokud ne, rozhodnutím námitky zamítne a provedený
záznam potvrdí. V případě, kdy řidič dosáhne 12 bodů a podá námitky,
nepozbývá řidičské oprávnění do doby, dokud pravomocně úřad podané námitky nezamítne.
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

Ještě připomínám
naše telefonní čísla:

Telefon:
Mobilní telefon:
E-mail:

Alkohol za volantem

Pravidla silničního provozu 40

Pachatel si všiml zaparkovaného osobního vozu a peněženky v něm. Příležitost dělá zloděje, jak se říká. Peněženku odcizil.
Čeho si už ale nevšiml, byla majitelka vozu,
která zrovna vykládala nákup. Když si pachatele všimla, začala se s ním o lup přetahovat. Muž nakonec peněženku pustil
a utekl pryč.
Na kamerovém systému města byl pachatel dohledán, jak chvíli před incidentem
prochází pod kamerou, umístěnou nedaleko činu.
Přivolaná policie bude celou věc řešit jako trestný čin krádeže.
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KLUB AKTIVNÍ SENIOR (KLAS)
Zprávy z Klasu
Česká Třebová, kterou KLAS 5. 10. navštívil, byla posledním větším městem našeho kraje, které jsme si ještě neprohlédli. Naší průvodkyní se stala p. ředitelka městského muzea Mgr. Jana Voleská.
Nejprve jsme se na náměstí dověděli něco z historie, o několika
požárech, které rozkvétající město vždy zničily. Dověděli jsme se
také, proč má město ve znaku kohouta s lidskou hlavou. Dalším
zastavením byla rotunda Svaté Kateřiny, jediná románská stavba
vých. Čech. Překvapilo nás, že zde nebyl dosud proveden archeologický průzkum. Po návštěvě kostela Sv. Jakuba, který projektoval lichtenštejnský architekt Josef Hardmuth, jsme přešli do místního muzea,
jehož nová budova byla slavnostně otevřena 29. 9. 2012. Expozice

muzea nesou název: Dopravní křižovatky aneb do České Třebové
vlakem, Velorexem, letadlem i lodí. V České Třebové v dílně Františka a Mojmíra Stránských byl postaven první Velorex. Některé
exponáty jsou vystaveny. Další část expozice je věnována Františku Formánkovi, který konal aviatické pokusy. Bude-li realizován
kanál Dunaj-Odra-Labe, bude možno navštívit město i lodí. O kanálu pojednává další část expozice. Část věnovaná vlaku si všímá
hlavně období první republiky.
Návštěva města se nám moc líbila a vřele ji doporučujeme.
Jeden z posledních slunečných dnů jsme se vydali do podzimně
naladěného parku u choltického zámku. Nepředpokládali jsme velkou účast našich členů. Byli jsme opravdu překvapeni. Do Choltic se
nás 12. 10. vydalo 21. I když sezona hradů a zámků ve všední dny
skončila, velmi ochotný kastelán pan Rychtecký nám umožnil prohlídku kaple Svatého Romedia. Ještě před vstupemnám nastínil
historii celého objektu a seznámil nás ze zakladateli i dalšími majiteli. Jeho výklad nás zaujal nejen fakty, ale také živým a vtipným vyprávěním. I když téměř všichni v minulosti kapli navštívili, obohatil
nás o nový pohled na současné problémy s opravou, s fungováním
ale i novými záležitostmi, které vznikají při opravách.
Při procházce parkem jsme obdivovali platan, jehož průměr koruny měří 60 metrů, nedaleko liliodendronu, krásně upravené dětské hřiště i všechny tři rybníky.
Od počátku října se scházíme také každý týden ve čtvrtek v místní sokolovně. Cvičíme pod vedením jedné naší členky. Sokol nám
zapůjčuje i karimatky. Druhého listopadu plánujeme poslední podzimní vycházku z Heřmanova Městce přes Koslelec u H.M., Konopáč zpět do Heřmanova Městce. Vzdálenost pěšky činí asi 7 km.
Kubátovi

Drobné kamenné památky Přeloučska.
Pomník padlým vojákům z první světové války v Žáravicích
„To byl můj dědeček,“ řekl mi jeden pán,
když jsem fotil tento pomník padlých v Žáravicích. Při pohledu na seznam jmen mě napadlo, co bude tak za 100 a více let? Půjde někdo zase fotit pomník a tam mu místní řekne:
„To byl můj praprapradědeček, který zahynul v tý dávný válce“? Doufejme, že to tak bude a už se nebudou stavět další tyto smutné
kamenné památky se seznamy jmen.
V Žáravicích nelze v blízkosti domu čp. 4
přehlédnout monumentální pomník padlým
vojákům z první světové války. Sestává z vybetonovaného soklu s žulovým „kyklopským
zdivem“ (který má zřejmě evokovat mohylu),
na které je velká deska s datací války, heslem
„MY DALI ŽIVOT – VY DEJTE LÁSKU.“ a sedmi jmény padlých vojáků. Následuje pískovcové sousoší vojáka (legionáře) a lva. Na
podstavci sochy vidíme zepředu nápis „PROCHÁZKA CHLUMEC“ a vzadu jsou popsány
okolnosti vzniku díla – bylo realizováno zejména díky ﬁnančnímu přispění divadelního
odboru Sboru dobrovolných hasičů ze Žáravic za spoluúčasti místních občanů a to
v roce 1931. S pomocí Mgr. Heleny Krátké
z Městského muzea Loreta v Chlumci nad
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Cidlinou se podařilo zjistit, že celé jméno
sochaře (kameníka) a autora díla je Oldřich
Procházka.
Podle obecní kroniky byl pomník odhalen konkrétně 12. 7. 1931, přičemž od schválení myšlenky (16. 5. 1931) k realizaci uběhly
pouze necelé dva měsíce. Hlavní zásluhu na
realizaci měl místní divadelní odbor Sboru
dobrovolných hasičů. Slavnostní odhalení

bylo velkolepé – nechyběl průvod s krojovanými účastníky či projev poslance Jindřicha Žilky (1886−1942). Následovalo divadelní představení na zahradě domu čp. 12,
resp. čp. 13. Program zakončila zábava při
hudbě pana Panchártka z Vápna. Právě především z výtěžku z této slavnosti bylo dílo
ﬁnancováno (předtím ještě proběhla sbírka
v obci). Náklady na samotný pomník byly
3400 Kčs. Později byla kolem upravena zahrádka.
Za druhé světové války byl pomník dle
článku v obecním zpravodaji Žárávák z prosince 2016 zakopán a po skončení války navrácen na své místo. Obvod památky je asi
7,5 metru a podstavec má výšku 210 cm.
Voják a lev jsou vyvedeni v životní velikosti,
voják drží prapor s věnem, lev cení zuby. Dílo je umístěno za kovovým plotem a je v dobrém stavu.
Na Přeloučsku, tak jako jinde v České republice, je takovýchto pomníků velké množství. Dalo by se říci v každé vesnici, v každém
městě. O to je to smutnější.
Text+foto: Jiří Rejl (kurziva)
a Matěj Pešta

O Fürstenbercích, vojenských manévrech u Přelouče roku 1841
a nově objevených oplatkových kleštích
Na jaře 2021 se podařilo v Přelouči (resp. ve
Štěpánově) objevit velmi zajímavý historický
předmět − staré oplatkové pečicí kleště zřejmě
z 19. století. Autor tohoto článku se k nim pokusil zjistit informace a výsledkem jeho úvah
a hypotéz je tento článek.
Nejprve si popišme, jak ony kleště vlastně
vypadají. Jsou to velké (celková délka 76 cm,
průměr kulatých ploch 18 cm) kovové pečicí
kleště, které sloužily zřejmě k pečení oplatků.
Zdobené jsou zejména vnitřní strany pečicích
ploch. Na jedné straně je patrný nápis „FORTANT UZIWA ZA ZNAMENI JELENI ROHI
A TRUBKU“ a motivy jelena, loveckého rohu
a lesa. Opačná strana nese text „VIVAT KAREL
EGON KNIZE FURSTNBERG“, který opisuje poněkud zkomolený erb Fürstenbergů. Na vnějších stranách najdeme velká písmena „E E“
a „G G“. Slovo „fortant“ by snad mohlo být zkomoleninou slova „fořt“, kterým se dříve označoval vedoucí lovu.
Nabízí se otázka, co měl tento rod společného s Přeloučí. Slovutný Josef Ledr uvádí ve
svých Dějinách města Přelouče nad Labem z roku 1926 zřejmě jen jedinou zmínku o Fürstenbercích. V září 1841 se konalo velké vojenské
cvičení mezi Novými Dvory (u Kutné Hory)
a Starým Kolínem. V krajině se pohybovalo na
30 000 vojáků a hlavní stan byl na zámku Kačina. Zde byli ubytováni významní šlechtici: rakouští arcivévodové Štěpán a Karel Ferdinand,
komandující generál Alfred Windischgrätz
a pruští a sasští princové s generalitou. Výčet
jmen a mocností samozřejmě není kompletní.
Pro nás je důležité, že 7. září přišlo do Přelouče
od východu velké vojsko (4860 mužů a 200 koní), které u nás absolvovalo „předběžné cvičení“
a 16. září odešlo směrem ke Starému Kolínu. Při
cvičení vojáci způsobili škodu na úrodě ve výši
316 zlatých a 53 krejcarů, která byla ovšem uhrazena. Zde je nutno uvést, že k roku 1843 je uváděn počet obyvatel města pouze 1767 osob.
To znamená, že počet vojáků převyšoval v domě manévrů počet obyvatel asi o 175 %!
Ledr dokonce uvádí další podrobnosti.
U Přelouče byly tehdy dvě skupiny vojsk. Východní sbor („brigáda Schwarzenbergova“) ležel kolem hřbitova (dělostřelectvo měli u lesa
Hájek), západní za špýcharem. Západní vojsko
byla právě „brigáda Fürstenbergova“ a čítalo
2400 mužů. Vojsko bylo ubytováno ve stanech, pouze vyšší důstojníci a úředníci ve městě v domech čp. 23, 44, 45, 47 a 48 na dnešním
Masarykově náměstí, v domě čp. 29 v Hradecké ulici, v domě čp. 335 na Václavském náměstí a opačným směrem v domě čp. 53 v Tylově
ulici, v domě čp. 55 ve Zborovské ulici, v domě
čp. 84 v Českobratrské ulici a v domě čp. 33
na Vratislavském náměstí. Jen pro upřesnění

dodáváme, že v místech některých jmenovaných domů vyrostly později novostavby.
Konkrétní jméno Fürstenberga, jehož brigáda u Přelouče pobývala, Ledr neuvádí. Zde
nám však přijdou v úvahách na pomoc výše zmíněné kleště a nápisy na nich. Mohlo by se jednat
o Karla Egona II. z Fürstenbergu (1796−1854),
majitele téměř všech fürstenbergských panství
(tedy i českých − zejména křivoklátského). Méně pravděpodobně pak o jeho syna Karla Egona III. z Fürstenbergu (1820−1892).
Lze tedy předpokládat, že kleště byly (či měly být) v majetku Karla Egona II. z Fürstenbergu.
Otázkou je, kdo je vyrobil a proč. To se přesně
zřejmě již nikdy nedozvíme. Autor si dovoluje
vyslovit domněnku, že kleště mohly být vyrobeny Přeloučany či obyvateli z okolních obcí jako dar pro tohoto šlechtice (stejně tak mohly
vzniknout ale i kdekoliv jinde). Jeho přítomnost v Přelouči Ledr nezmiňuje (jiné významné
šlechtické návštěvy našeho města jinak uvádí),
dar tedy zřejmě nepřevzal osobně. To spíše jeho vyšší důstojníci či úředníci. Každopádně
pak kleště v Přelouči zůstaly a s vojskem dále
neodcestovaly.
Kleště byly nalezeny v domě čp. 308 v Pardubické ulici. Tento dům v blízkosti hřbitova
sloužil od roku 1871 jako pivovar významného
přeloučského rodu Sekerků. Po roce 1948 byl
však objekt majitelům odebrán a stal se z něj
jeden z objektů tzv. státního statku. Kolem roku 1986 zde zaměstnanci statku prováděli
velký úklid a jeden z nich, pan Jaroslav Nahaj
ze Štěpánova, přitom kleště tehdy našel a zachránil. Zůstaly u něj uschovány až do jara 2021.
Zbývá zkusit zodpovědět otázku, jak se kleště do (bývalého) Sekerkova pivovaru dostaly.
Na první pohled se nabízí možnost, že to mohlo souviset s významným rodem Sekerků.
V období po roce 1845 byl po mnoho desetiletí v Přelouči velmi činný zejména Antonín
Sekerka (22. 10. 1824 − 2. 10. 1888), který v letech 1845−1870 pracoval jako sládek v městské sladovně v domě čp. 31 ve Sladovní ulici.
V roce 1871 pak začal vařit pivo ve svém sou-

kromém pivovaru v domě čp. 308 v Pardubické ulici. Jen dodejme, že se zde pivo vařit
přestalo již roku 1926. (Ponechme dnes stranou jeho známé kontakty s Karlem Havlíčkem
Borovským a další četné (nejen) vlastenecké
aktivity, které jsou zmíněny v Dějinách města
Přelouče nad Labem od Josefa Ledra a v Dějinách města Přelouče od Jana Tetřeva a Hany
Vincenciové.)
J. Ledr uvádí jeden Sekerkův konkrétní kontakt s vojáky, ale až z období prusko-rakouské
války roku 1866. Byl tehdy počátkem července jako jeden z prvních členů městské samosprávy v kontaktu s vyšším pruským důstojníkem (s generálem Mannsteinem), s kterým
vyjednal podmínky soužití mezi vojáky a občany. Odvaha mu tak jistě nechyběla. V úvahách ale narážíme na problematický bod −
A. Sekerka se narodil dle matričních záznamů
v roce 1824 v Běstvině (okr. Chrudim) a v září
roku 1841 mu bylo teprve necelých 17 let. Navíc se zdá, že jeho předkové z Přelouče nepocházeli a on sám sem přistěhoval snad až v roce 1845 za prací. Sekerkovi tedy za nápadem
s kleštěmi v roce 1841 spíše stát nemohli. Nehledě na to, že tehdy dům čp. 308 zřejmě ještě
neexistoval − snad až někdy od 60. let 19. století vlastnili Sekerkovi tuto parcelu/tento dům,
ve kterém pak zprovoznili pivovar.
Kleště tak mohli Sekerkovi získat později,
nebo se do jejich domu dostaly až v 2. polovině 20. století (mohly být nalezeny v době
kolektivizace v některé stodole či statku v Přelouči či na Přeloučsku a doneseny bez rozeznání historické hodnoty do státního statku).
Teprve v roce 2021 se tak dostaly do přeloučských muzejních sbírek díky dávné záchranné
akci pana Jaroslava Nahaje a také díky daru
potomků rodu Sekerků (Ing. Jana Nováková).
Děkujeme jim tímto za spolupráci.
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KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A NÁŠ KRAJ – 2. díl
V předchozí části našeho seriálu jsme se
seznámili s Julií Sýkorovou, budoucí životní
partnerkou Karla Havlíčka. Tato rodačka ze
Svojšic pro nás představuje první pojítko
Karla Havlíčka Borovského k našemu kraji.
Pojďme se dnes podívat na utváření vztahu
Julie s Karlem a záhy chystanou veselku.

„První bouřka“ a vyjasnění pozic
Z korespondence Julie Sýkorové a Karla
Havlíčka, dochované jen v torzálním stavu,
nás může zaujmout především německy psaný dopis Karla Julii z 6. 2. 1848. Jeho tón je
příkrý. Karel Havlíček své „milé Julianě“ v hlavní části dopisu vytýká přílišnou hněvivost,
naznačuje, že Julie vyhledává příležitosti, aby

pivý. Anna Jonáková ve svém pojednání o Havlíčkovi a jeho rodišti píše o nesmlouvavém
odkázání Julie do mezí, v nichž ji Havlíček
chtěl mít.
Drsná konstatování tohoto dopisu nám
vzdáleně mohou připomenout věty adresované Fany Weidenhofferové těsně před rozchodem. Tentokrát ovšem k rozchodu nedošlo, naopak se blížila svatba. Zdá se, že si
Julie vzala Havlíčkova slova k srdci. Jejich
vztah byl v následujících letech harmonický.
Karel Novotný tento fakt vyjadřuje slovy:
„Karel byl jí jedinou autoritou, jiné neuznávala, neboť řídila se pak již jen svým rozumem a zájmem jeho rodiny.“ Tentýž autor
dokonce psal o tom, že v celém manželství

dcera přináší Vám jediné jmění: nevinnost
a nezadané srdce.“ K německy psaným řádkům přidal pan Sýkora pro něj nepříliš lichotivou poznámku, která však shrnovala do
značné míry jeho postoj k celé záležitosti:
„Kerey táta to laciny zbožj rád neprodá?“ (Ponechán je původní pravopis.)

Havlíčkovy dopisy matce
O vztahu s Julií a zamýšlené svatbě psal
Karel Havlíček Borovský v dopisu matce
11. listopadu 1847. Tón dopisu vyznívá dosti
racionálně, snad Karel Havlíček záležitosti
vztahové tak opravdu cítil, možná chtěl jen
zapůsobit na matku v tom smyslu, že jeho
rozhodnutí není jen chvilkovým vrtochem,

V podobném, tedy dosti praktickém duchu se nesl i zbytek korespondence Karla Havlíčka s matkou před svatbou.

Svatba Karla s Julií
Vzpomínky současníků dokládají, že Julie
vítala sňatek jako vysvobození ze salonu paní Kašparové. Paní Kašparová byla sice již starší dáma, ale velmi energická, pilná a přísná.
A také někdy hněvivá a svárlivá. Bylo velice
těžké držet se jí nastaveného tempa, vyžadovala maximální pracovní výkony. Julie prý
často vyjadřovala přání, aby bylo „té dřině
a prohánění u Kašparky“ konce. (K Juliinu vysílení možná už tehdy přispívaly zárodky jejího onemocnění.)
Paní Kašparová měla Julii velice ráda a nerada ji ztrácela. Její sympatie se projevily především v tom, že se rozhodla vzít režii svatby
své oblíbenkyně do vlastních rukou, a to s po-

mocí Juliiny matky Anny. Dravost obou žen nakonec zaskočila i Karla Havlíčka, o němž víme,
že jindy neměl problém s prosazením vlastních
požadavků. Důsledkem bylo i to, že se svatby
z Havlíčkovy strany téměř nikdo nezúčastnil.
Bratr Josef a sestra, jíž Havlíček důsledně říkal
Nepomucena, byli přítomni pouze obřadu
v kostele sv. Havla. (Také svědkové byli vybráni Havlíčkem, byli jimi historik V. V. Tomek
a dr. Gabler.) U svatebního stolu pak nebyl od
Havlíčků nikdo, Josef a Nepomucena byli pozváni na oběd až o týden později do již fungující mladé domácnosti Havlíčkových.
Jak jsme se dozvěděli z jednoho z Havlíčkových dopisů, Havlíček potřeboval hlavně
někoho, kdo se postará o praktické, především finanční záležitosti jeho domácnosti.
Dočkal se? Mírou vrchovatou – Havlíčkova
matka a sestra Nepomucena dokonce Julii
hodnotily jako ženu „až lakomou“.

Trocha romantiky na závěr
Na závěr bychom však měli zdůraznit, že
pod všemi těmito praktickými a nepoetickými záležitostmi byla s největší pravděpodobností skutečná láska. Důkazem nám může být Havlíčkova báseň Má hvězda. Prvních
sedm slok napsal roku 1846, tedy ještě v době, kdy Julii neznal. Verše vypráví o určité
ztrátě smyslu života. Matka ukázala Havlíčkovi hvězdu, ta mu však v dospělosti zmizela. Tato ztráta má především charakter ztráty
víry. Později Havlíček připojil dvě další sloky, v nichž mj. čteme: „Co jsem poznal srdce
Tvé,/ Julinko moje,/ zase vidím hvězdičku,/
ale ta je – Tvoje!“ Julie se stala, alespoň to
tato báseň tvrdí, novým smyslem Havlíčkova žití.

listopad 2021

Přeloučský ROŠT

Historie

(Pokračování příště)
Text a foto Martin Štěpánek

Před pěti sty lety stával v Přelouči honosný renesanční dům Pernštejnů
Na západní straně přeloučského náměstí vyrůstal po roce 1538
honosný renesanční dům. Renesanční výzdoba tohoto štítu panského domu v Přelouči obsahovala stejné prvky obloučkových štítů,
jaké užívala pernštejnská stavební huť pro Pardubice při jejich obnově po roce 1538 (dům je vyobrazen na obalu I. dilu knihy Dějiny
města Přelouče). Z toho je zřejmé, že stavba honosného domu na
přeloučském náměstí probíhala ve stejné době. Významný dům tehdá
sloužil nejspíš k ubytování pernštejnské vrchnosti či dvorských slu-

Taky vám Julie Havlíčková někoho připomíná?
Její portrét je někdy vydáván za podobiznu Boženy Němcové. Julie Havlíčková se tak v 90. letech 20. století objevila i na obalu knihy Myšlenky Boženy Němcové.
mohla světu ukázat svou hněvivou tvář, a je
zatvrzelá. Dopis končí ultimativním dovětkem: „Ostatně můžete mi věřit na slovo, že
jakkoli Vás miluji pro vlastnosti Vašeho srdce
a ducha, přece mám tolik chladného rozumu
a pevnosti, že nikdy a za žádnou cenu se nepoddám Vašim bezdůvodným a jednostranným předsudkům, i kdybych způsobil sobě
i Vám ještě mnohem více trpkých hodin. Neboť zásady, na nichž spočívá můj způsob myšlení, můj názor světový a mé přesvědčení,
mají příliš pevný základ, jsou dostatečně rozvážené a mou i jiných zkušeností potvrzené,
než aby bylo možno, bych je obětoval dětinskému předsudku a vrtochům děvčete. Však
rozmary Vaše musím vždy, zvláště chcete-li
je vystavovat na odiv před jinými a ve společnosti – úplně ignorovat.“ O co přesně tehdy šlo, nevíme. Tón celého psaní je překva11/21
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Silueta Julie Havlíčkové byla zhotovena Františkem Drahotínem v Kutné Hoře 21. srpna 1851.
propukla už jen jedna hádka či spíše vyostřený spor. (Týkal se Juliina bratra Vincence a Havlíčkova bratra Pepy. Každý hájil svou původní rodinu.)

Jak se ke vztahu své dcery
stavěl František Sýkora?
Dochovaly se nám také tři dopisy psané
v rozmezí let 1847–1848 Františkem Sýkorou,
otcem Julie, svého času lesníkem svojšickým,
nyní úředníkem ve službách valdštejnských
v Proseči. Zčásti německy, zčásti česky psané
dopisy jsou adresovány Karlu Havlíčkovi. Vyplývá z nich, že František Sýkora znal nastávajícího své dcery zprostředkovaně. Hned
v listu z 30. 8. 1847 vyjadřuje uspokojení ze
známosti Julie s mužem „šlechetným a proslulým“. Přeje si být spřízněn s takovou osobností. Dává tedy svolení, ale pro jistotu připomíná svou, a tedy i Juliinu chudobu. „Má

Další podobenka Julie Havlíčkové. Havlíčkova
matka ji prý považovala za nejzdařilejší Juliinu
podobenku.
ale promyšleným krokem. Taková jsou následující slova: „…zaslepený a zamilovaný nejsem tak dobře, abych si všechno nedovedl
rozvážit.“ Havlíček v počáteční pasáži svého
dopisu konstatoval, že si slušně vydělává, neumí však dobře hospodařit. Na rozmýšlení
o tom, jak nakládat s penězi, nemá čas ani
chuť. Z jiné části dopisu vyplývá, že ﬁnanční
odliv způsobovaly také půjčky ostatním. Až
prý tito uvidí, že sám peníze potřebuje (pro
rodinu), tolik si nedovolí. Právě z tohoto důvodu se potřebuje oženit. „Holka, kterou si
hodlám vzít, nemá ovšem žádné peníze, ale
zato je hodná, hospodářská a rozumná a má
řádné, zachovalé rodiče a jsem přesvědčen, že
se Ti bude líbit, až ji poznáš. Její otec je úředník u hraběte Valdštejna.“ Závěrem Havlíček
i vyčísluje zamýšlené výdaje spjaté se svatbou (počítá s ﬁnanční výpomocí matky) a jasno má i co se týče termínu – stane se tak po
masopustu příštího roku.

žebníků a úřednictva při cestách do západní části dominia. V evidenci
pernštejnského majetku je veden ještě v roce 1560. V Přelouči zůstal
po Pernštejnech poměrně slušný vrchnostenský majetek, který brzy
po roce 1560 získalo samo městečko Přelouč jako právnická osoba
do obecního vlastnictví. Proto již na samém počátku šedesátých let
16. století si přeloučští konšelé pořídili vlastní radnici. Stal se jí renesanční panský dům, který dali postavit Pernštejnové na západní straně
přeloučského náměstí. Až o rok později (1561) je dochována první
doložená zpráva o přeloučské radnici.
Z mnohem pozdějších záznamů o městečku je známé, že od roku
1850 byl v Přelouči zřízen okresní soud. Stát si žádal pro úřady vhodnou budovu. Tehdy mu byla věnována stará přeloučská renesanční
radnice čp. 1. Původně se počítalo s tím, že budova bude pouze opra-

vena. Později převážil názor, že nejvhodnější bude starou stavbu zbořit. V té době bylo rozhodnuto, že vzácný dům, který stál v Přelouči
víc než tři století, bude zbořen a to hned následujícího roku 1851.
Měl ho nahradit okresní dům, ale ještě dvacet let po onom rozhodnutí
bylo místo na náměstí, kde stála stará renesanční radnice, prázdné.

500 let renesance ve východních Čechách
Se zájmem jsem si prohlížela brožuru, která byla vydána letošního
roku k 500 letům renesance ve východních Čechách a bylo mně
velmi líto, že nemohl být také „náš přeloučský renesanční dům“ nakreslen na mapku s názvem „Kam za renesancí a Pernštejny?“. To proto, že byl před 170 lety nešťastným rozhodnutím zbourán a Přeloučané
o něj přišli. Vtipně nakreslenou mapku s renesančními stavbami Pernštýnů ve východních Čechách nalezneme ve zmíněné brožuře vydanou letošního roku k 500 letému výročí, které uplynulo od smrti
Viléma z Pernštejna (1438–1521), muže, který převedl naši zemi
ze středověku do renesance. Brožuru vydal autorský tým, odborně
vedený historikem Petrem Vorlem. Brožura je významná také pro Přelouč, protože i my, Přeloučané, se můžeme připojit ke chvále renesance, ačkoliv přeloučská renesanční památka již neexistuje. Ale naši
bývalou renesanční radnici a pány Pernštejny, vlastníky Přelouče od
roku 1518 až do roku 1560, si můžeme připomenout.
Po Pernštejnech nám dodnes zůstaly hrady, zámky i rozsáhlé rybníky a Opatovický kanál. Pernštejnové drželi v dnešním Pardubickém
kraji v různé době řadu panství. Do roku 1560 k nim patřilo rozlehlé
pardubické panství, kromě města Pardubice přibližně 130 vsí a šest městeček – mezi nimi byla i Přelouč.

Přelouč za časů pánů z Pernštejna
Připojení městečka Přelouče a okolních vesnic k velkému panství
pánů z Pernštejna v roce 1518 podstatně ovlivnilo jeho vývoj v následujících desetiletích. Zpočátku to byly důsledky spíše negativní, význam Přelouče po roce 1518 znatelně poklesl. Z někdejšího hospodářského a správního středně velkého šlechtického panství se Přelouč
11/21
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rázem ocitla na periferii dominia, řízeného z pardubického zámku.
Zájem Viléma z Pernštejna byl směřován především k podpoře rozvoje sídelních Pardubic a Přelouč zůstávala na okraji vrchnostenského
zájmu. Někdejší samostatné přeloučské panství, z něhož se stala jen
jedna z rychet velkého pardubického dominia, bylo z větší části obklopeno menšími statky okolní šlechty. Přelouč proto dlouhodobě
nemohla využívat výhod, které velké pardubické panství poskytovalo
například nedalekému Bohdanči, totiž velké odbytové zázemí pro
měsťanské pivovarnictví.

Urbář pořízený v době přičleňování Přelouče
k pernštejnskému dominiu
Z této doby pochází jeden obsažný a pro dějiny města velmi významný pramen pořízený v době přičleňování Přelouče k pernštejnskému dominiu v letech 1518–1519. Jedná se o přehled všech přeloučských domů a jejich majitelů se zaznamenáním peněžních plateb,
které byli přeloučští měšťané povinni každoročně odvádět své vrchnosti. Jedná se o nejstarší celkový přehled, krerý je základním východiskem při sledování vývoje Přelouče v 16. století. Poprvé je možné
učinit si představu o podobě města a rozložení jednotlivých objektů. Již počátkem 16. století měl uliční systém starého městského jádra rámcově dnešní podobu. Urbář evidoval celkem 98 rustikálních usedlostí podléhajících feudální rentě, i když některé z domů
byly tehdy v majetku osob šlechtického původu. Vedle zmíněných
nemovitostí tehdy v Přelouči fungovaly dva panské pivovary a nájemní labský mlýn. Stál tu kostel i fara. O vniřním vývoji města z dvacátých
a třicátých let 16. století není mnoho zpráv. Přeloučská městská rada
dál vedla určitý čas svoji písemnou agendu, kterou postupně přebírali úředníci pardubického velkostatku, zvláště co se týkalo peněžních záležitostí. Ještě v průběhu dvacátých let 16. století se záznamy
v pardubických úředních písemnostech odkazují na starší „knihy přeloučské“, stejně jako se žel nedochovala žádná přeloučská městská
privilega z předpernštejnské éry. Příčinou ztráty starších městských
knih by mohly být živelné pohromy, které tehdejší města čas od času
postihovaly.

Velký požár v Přelouči roku 1527
a koupení parcely pro renesanční dům
V případě Přelouče je doložen velký požár roku 1527, který stál za
zaznamenání letopisci v blízké Kutné Hoře. Tuto kronikářskou zprávu
potvrzují i přeloučské prameny. Obnova požárem zničeného městečka se protáhla na celé desetiletí. Po některých usedlostech zůstá-

Sport
vala ještě řadu let jen spáleniště. Za symbolické završení obnovy Přelouče po požáru je možné považovat listinu Jana z Pernštejna z 25. června
1539, kterou odpustil přeloučské obci každoroční poplatek odváděný městskou radou do panské pokladny. Z hlediska příjmů pernštejnské ﬁnanční komory šlo o zanedbatelnou částku. Je nápadné, že
krátce před vydáním oné listiny v roce 1538 koupil za 30 kop grošů
míšeňských vrchnostenský úředník pro svého pána parcelu jednoho
z měšťanských domů na západní straně přeloučského náměstí, aby
na té parcele byl postaven honosný renesanční dům, sloužící nejspíš
k ubytování vrchnosti při cestách do západní části pernštejnského
dominia. Listina, odpouštějící přeloučské obci vcelku nevýznamné platební povinnosti, mohla představovat jistou formu odškodnění, například za část zabraného obecního pozemku. Jistě šlo o výraz nějaké
ekonomické výhody, neboť ve vztahu Jana z Pernštejna k Přelouči nelze hledat patriarchální ochranitelství známé z jeho péče o obnovu
Pardubic po požáru roku 1538. Renesanční výzdoba štítu panského
domu v Přelouči (pozdější radnice) jak ji známe z dochovaných vyobrazení, obsahovala stejné prvky obloučkových štítů, jaké užila pernštejnská stavební huť při obnově Pardubic po roce 1538. Lze se domnívat, že stavba honosného domu na přeloučském náměstí probíhala
ve stejné době.

Rozšiřování přeloučského městského katastru
ve čtyřicátých letech 16. století
Vrchnostenský zájem o Přelouč mohl souviset také s budováním
vedlejšího panského „venkovského“ sídla při koňské oboře v nedalekých Kladrubech, doloženého již v čtyřicátých letech 16. století na
místě dnešního zámeckého komplexu. Každopádně čtyřicátá léta
16. století přinesla Přelouči rychlý hospodářský rozvoj, projevující se i poměrně velkorysým zájmem o rozšiřování městského katastru
o nově kultivované pozemky. Ani tyto pozemky rychle se rozvíjející
Přelouči nepostačovaly a tak městská rada započala s postupným
skupováním zemědělských usedlostí sousední vesnice Malé Lhoty,
ležící východně od Přelouče.
Pokračování v příštím čísle Roštu.
Použitá literatura:

Program hokejbalu
na měsíc listopad 2021

B-tým:
NE 14. 11. HC Jestřábi – SK Prachovice 14:00 h

MŽ:

Český pohár – 1. kolo:
HBC Hradec Králové 1988 „B“ –
HC Jestřábi Přelouč
1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
G+A: Štefanský (Příhoda, Menc), Štefanský (Moravec L.,
Svoboda), Vorba (Spačil), Moravec L. (Čapek), Štefanský (Moravec L.)

Hrají v listopadu vše na hřištích soupeřů.

Přípravka:
SO 6. 11. Přelouč (3+1)
SO 20. 11.
Letohrad + Přelouč (?) + Hradec Králové (3+1)

MŽ: Přebor VČ
HC Jestřábi Přelouč – SK Letohrad
1:4
HC Jestřábi Přelouč – HBC Pardubice 3:2 ss
HC Jestřábi Přelouč –
HBC Hradec Králové
2:1
Turnaje se zúčastnili: Záruba Tomáš, Tesař Matyáš, Hájek Jan, Rožek Jaroslav, Hlína Richard, Solnař Jakub, Skála Teodor, Novotný Ondřej, Dašek Jakub, Král Tomáš,
Tichý Vojtěch

A-tým:
SO 13. 11.
HC Jestřábi – TJ Loko Č. Třebová
17:00 h
SO 20. 11.
HC Jestřábi – HBC H. Králové 1988 „B“ 17:00 h

B-tým: RL – východ
HC Jestřábi Přelouč – Delta Pardubice
2:20 (0:3, 2:6, 0:11)

HC Jestřábi Přelouč –
Ježci Heřmanův Městec
HC Jestřábi Přelouč –
HBC Hradce Králové 1988
HC Jestřábi Přelouč –
HBC Pardubice (modrá)
HC Jestřábi Přelouč – HBC Pardubice
HC Jestřábi Přelouč –
HBC Rangers Opočno
HC Jestřábi Přelouč –
HBC Ježci Heřmanův Městec

G+A: Merta (Opasek), Bittner

Výsledkový servis

TJ Sršni Svitavy – HC Jestřábi Přelouč „B“
8:0 (2:0, 2:0, 4:0)

A-tým: 2. Liga – východ
SK Hokejbal Žamberk – HC Jestřábi Přelouč
0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
G+A: Kazimír D. (Kazimír M.), Hejhal (Slanina, Svoboda),
Příhoda (Čapek, Šmíd), Horák (Spáčil), Hejhal, Kazimír
D. (Šmíd).

HC Jestřábi Přelouč „B“ –
TJ Lokomotiva Č. Třebová „B“ 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
G+A: Opasek (Kratochvíl)

HC Jestřábi Přelouč – HBC Chlumec n. C.
4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

1:4
2:7
0:3
2:5
6:0
1:13

Turnaj regionu (3+1)
HC Jestřábi Přelouč –
HBC Pardubice (bílá)
HC Jestřábi Přelouč – HBC Liberec
HC Jestřábi Přelouč –
HBK Bulldogs Brno
HC Jestřábi Přelouč – TJ Sršni Svitavy

3:2
1:1
3:3
5:2

Přípravka: Přebor VČ
HC Jestřábi Přelouč –
HBC Alfa Pardubice Bílí
HC Jestřábi Přelouč – Kometa Polička
HC Jestřábi Přelouč –
HBC Alfa Pardubice Modří
HC Jestřábi Přelouč –
SK Hokejbal Letohrad

G+A: Kajda (Vorba), Horák (Vorba, Svoboda), Svoboda
(Stoklasa, Vorba), Kazimír D. (Čapek).

TJ Lokomotiva Česká Třebová –
HC Jestřábi Přelouč
1:2ss (0:0, 1:0, 0:1)
G+A: Příhoda (Kazimír M., Svoboda), Štefanský

HBC Hradec Králové „B“ – HC Jestřábi Přelouč
1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Dějiny města Přelouče (díl I.) – Petr Vorel
Páni z Pernštejna – Petr Vorel
www.vilem500.cz
Vyobrazení renesanční budovy radnice z poloviny 19. století pochází ze sbírek Městského muzea v Přelouči

Marcela Danihelkova

G+A: Štefanský, Příhoda (Pospíšil), Slanina (Štefanský,
Vorba), Spáčil (Kazimír D., Štefanský)

HC Jestřábi
Přelouč
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2:3
0:5
0:5
0:1

Více na www.hcjestrabi.cz.

Orel Přelouč – oddíl ﬂorbalu
na 2. místě s působyvými 10 góly v pěti soutěžních zápasech.

Nová sezóna je v plném proudu, Orel Přelouč
proto přináší rekapitulaci několika vybraných
utkání z minulého měsíce.

mače na 3:3. Remízou skončilo i utkání se Spratakem Vrchlabí, Ačko je tedy zatím v nové sezóně
neporažené.

Regionální liga mužů

Regionální liga dorostenců

neděle 5. prosince:

Orelské Ačko zatím sehrálo dva zápasy a v obou
muselo prokázat svou odolnost a silnou mentalitu. Proti celku Fbc Hradec Králové B po dvou
třetinách prohrávalo o dva góly. Třetí třetinu uvítal brankou už po 15 vteřinách veterán kádru
Ladislav „Jezďa“ Jezdinský, následně pak 2 minuty před koncem srovnal a tím finalizoval skóre

Tým dorostenců hned v úvodním zápase
potkal tradičně silný tým z Dobrušky, který svoji
solidní reputaci potvrzoval hned od úvodního
hvizdu. Po dvou třetinách bylo skóre 3:6, a tak
2 góly v poslední třetině stačily pouze na korigaci skóre 5:7.
V zápase o dva týdny později s celkem Sokol
Chlumec n. C. to zpočátku vypadalo podobně,
po dvou třetinách bylo na ukazateli skóre 2:4.
Ve třetí části však Orel skóre rychle vyrovnal,
v rozmezí půl minuty se prosadil nejprve Martin
Landsmann, následně branku vsítila Šárka Pavlišová. Tři minuty před koncem rozhodl sniper
Max Čapek, který se opět i v této sezóně snaží
ucházet o titul nejlepšího střelce ligy. Zatím je

9:00 Orel Přelouč – FBC Sion
10:15 Fbk Tatran Hostinné – Primátor Náchod B
11:30 FBC Sion – Primátor Náchod B
13:00 Orel Přelouč – Fbk Tatran Hostinné

Regionální liga dorostenců

Fotohádanka
Správná odpověď říjnové fotohádanky zněla: „Na černobílé fotograﬁi od Františka Prášila z roku 1972 vidíme v přední části dům
(nedlouho poté demolovaný), v jehož místech byl v roce 1972 kolaudován bytový dům čp. 600 v ulici K. Čapka. V pozadí jsou bytové domy čp. 955, 1016 a 1015 v ulici K. Čapka a jeřáb vzadu je zřejmě
součástí právě budovaného výškového domu čp. 91 v Pardubické
ulici. Za domem čp. 600 vykukuje rohová část domu čp. 1158 v ulici K. Čapka.“
V rámci losování se výhercem stal František Školout, gratulujeme. V redakci Roštu je připravena malá věcná odměna. Odpovědi
na novou fotohádanku zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz
a děkujeme vám za přízeň.
11/21
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Na závěr pak připomínáme, že je možné začít hrát florbal ve všech věkových kategoriích
dětí a mládeže. Stačí přijít na trénink v úterý či
čtvrtek mezi 16 a 19 hodinou do městské haly Za
Fontánou a přihlásit se u trenérů, nebo zavolat na
číslo 732 610 593.
Mít své vlastní ﬂorbalové vybavení není nutné, pro začátek jej můžeme zapůjčit včetně vybavení gólmanského.
Václav Kumstýř
11/21
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Kino, křížovka
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Doplňovačka
Doplňovačka – zajímavá místa v Pardubickém kraji
Tajenka říjnové doplňovačky byla: Betlém Hlinsko
Betlém je částí města Hlinsko v okrese Chrudim. Jedná se o památkovou rezervaci lidové architektury, situovanou v sousedství jádra města, na pravém břehu řeky
Chrudimky. Objekty jsou v majetku České republiky a jejich správu a zpřístupnění veřejnosti zajišťuje Národní památkový ústav.
Roubené domky začali stavět drobní řemeslníci od poloviny 18. století. Obyvatelstvo se zabývalo především hrnčířskou výrobou, koncem 19. století pak převládlo tkalcovství. Od první třetiny 20. století zde získávali obydlí
především tovární dělníci. Díky souhře historických souvislostí si tato část města udržela původní výstavbu a urbanistickou strukturu až do 80. let 20. století. Úsilím pracovníků státní památkové péče a s pomocí několika dalších nadšenců
se v roce 1987 podařilo prosadit záchranu aspoň části staveb. Od roku 1989 je Betlém spravován v rámci Souboru lidových
staveb Vysočina. V roce 1993 mohly být veřejnosti zpřístupněny první objekty. Roku 1995 získala část Betléma status památkové rezervace. Oprava celého komplexu byla završena v roce 2012.
V rámci losování se výherkyní stala Jitka Hudcová, gratulujeme. V redakci Roštu je připravena
malá věcná odměna. Všem ostatním děkujeme
a těšíme se na nové odpovědi, které zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz.
(fotograﬁe a text čerpáno z internetu)

KŘÍŽOVKA
Říjnová tajenka zněla: Vinotéka Dobré Víno Cestrovi. Děkujeme vám všem, kteří s Roštem luštíte a zasíláte nám odpovědi. V rámci
losování se výhercem stal Miroslav Holý. Věcný dárek je připravený

v redakci Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro. Malou pozornost
věnuje výherci také manželé Cestrovi z jejich vinotéky Dobré víno.
Gratulujeme a přikládáme další křížovku a těšíme se na vaše nové
odpovědi, které zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103.

DOPLŇOVAČKA
Tajenku doplňovačky, kterou je …, najdete v prostředním řádku.
1. Část Plzně. – 2. Mladá rostlina určená k vysazení. –
3. Nohy bažanta (myslivecky). – 4. Sladký roztok. –
5. Členky Sokola. – 6. Český šlechtic. – 7. Silné ženy. –
8. Smolné dřevo (řídce). – 9. Otvory v bunkru umožňující střelbu. – 10. Grupa. – 11. Zemědělské stroje.
Pomůcka: stojáky

Vinotéka
Dobré víno Cestrovi
V naší Vinotéce Dobré víno, kromě dobrého vína nabízíme
také kvalitní alkohol, čokolády, bonboniéry, paštiky, klobásy, sýry, olivy i další skvělé delikatesy a dárkové zboží. Na trhu s vínem
jsme dvacet let, vínu rozumíme a našim zákazníkům poskytujeme široký sortiment služeb od dárkových balíčků na míru až po
výrobu vína s vlastní etiketou… Přijďte se přesvědčit do naší vinotéky. Jsme tu pro vás již dvanáct let.

Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 11 – 5. listopadu 2021.
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Příští číslo Roštu vyjde v pátek 3. 12. 2021.

Pokračování programu na předposlední straně.

