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Rada města
Dne 25. 10. 2021 se konala 78. schůze

Rady města Přelouče a hned v úvodu schůze
vyslechli radní informace o projektu výstavby
rodinných domů ve Štěpánově od pana Vla-
dimíra Horáka. Dále na radu dorazili zástup-
ci Rugby Clubu Přelouč a jednalo se o ome-
zené sportovní činnosti v důsledku výstavby
kanalizace v prostorách ragbyového hřiště.
Schvá li la se změna č. 2 odpisového plánu pro
příspěv kové organizace na rok 2021. Pro Měst -
skou knihovnu Přelouč se odsouhlasil poža-
davek této organizace na převod částky ve
výši 61 542,- Kč z rezervního fondu do fondu
investic v souvislosti s nákupem licence na
knihovní systém Tritius. Nepřijala se nabídka
ZŠ Přelouč, Smetanova 1509 na bezúplatný
převod majetku a souhlasilo se s vyřazením
tohoto drobného hmotného majetku z evi-
dence a to likvidací 40 ks nábytku dle před-
ložené přílohy, tento nábytek je opotřebovaný
a poničený a dále nepoužitelný. Schválila se
výjimka z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 –
pravidel pro zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu – na úpravu hokejbalového hřiš-
tě ve Sportovní ulici v Přelouči společností
HOKEJ-SPORT CZ s.r.o., Třebechovice pod
Ore bem a také smlouvu o dílo na provedení
této zakázky. Neodsouhlasilo se navýšení ceny
stavebních úprav nebytových prostor Cho ceň -
ská čp. 877, Přelouč, dle návrhu zhotovite le
z důvodu případného porušení zákona o za -
dávání veřejných zakázek. V souvislosti s pro-
jektem úpravy stoky B připravované výstavby
splaškové kanalizace na Klenovce radní pro-
jednali cenové posouzení návrhu OV Klenov-
ka na tuto úpravu, dále neodsouhlasili návrh
osadního výboru Klenovka z důvodu vysoké

finanční náročnosti ve výši cca 3,6 mil. Kč a od-
souhlasili pro tento projekt částečné krytí ná-
kladů z rozpočtu města na výstavbu tlakových
kanalizačních přípojek (čerpadlo + šachta).
Pro „Rekonstrukci chodníků v ulici Přemyslova,
Přelouč“ rada schválila dodatek č. 2 smlouvy
o dílo se společností SOVIS Cz, a.s. Hradec
Králové, kterým se požadovaný termín ukon-
čení plnění vyjma pokládky podkladní a ob-
rusné vrstvy komunikace prodlužuje do 17. 12.
2021 a požadovaný termín ukončení plnění
pokládky podkladní a obrusné vrstvy komu-
nikace do 31. 5. 2022 z důvodu rozšíření před-
mětu díla o výměnu nedostatečné a nesou-
rodé konstrukční vrstvy komunikace včetně
sanace podloží. Dále se také odsouhlasil doda -
tek č. 2 k příkazní smlouvě na podání žádosti
o podporu z OPŽP na projekt „Revitalizace
Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723)“ se společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Pra-
ha. V rámci veřejné zakázky „Splašková ka-
nalizace Klenovka s převedením odpadních
vod do Přelouče“ se schválila výzva k podání
nabídky a návrh příkazní smlouvy na výkon
činnosti koordinátora BOZP na staveništi
a na výkon činnosti technického dozoru sta-
vebníka. V zadávacím řízení veřejné zakázky
„Přelouč – revitalizace sídelní zeleně“ ekono-
micky nejvý hodnější nabídku podal dodava-
tel Michal Kindl, Vyžice za nabídkovou cenu
594 706,10 Kč bez DPH. Radní také projednali
zápisy z jednání KMS Štěpánov ze dne 29. 9.
2021, OV Lohenice ze dne 6. 10. 2021 a také
KMS Lhota – Škudly ze dne 15. 10. 2021. Schvá -
lila se smlouva o poskytnutí programové úče-
lové dotace ve výši 19 tis. Kč na požární tech-
niku a věcné prostředky ochrany Sboru dob-
rovolných hasičů města Přelouče z rozpočtu
Pardubického kraje na rok 2021 a dále také

například souhlas Technickým službám města
Přelouče k pořízení investice formou přímého
nákupu 3 D vánočních prvků od dodavatele
Ateliér Maur Plzeň. Radě byl předložen plán
zimní údržby místních komunikací v Přelouči
a v místních částech na zimní období 2021 –
2022, který rada schválila. Odbor životního
prostředí připravil pro tuto radu přehled množ -
ství komunálního odpadu loženého na sklád-
ku za 3. čtvrtletí pro uplatnění třídící slevy,
který rada vzala vědomí. 

79. schůze Rady města Přelouče se ko-
nala 8. 11. 2021 a mezi projednanými body
byl například plán inventur na rok 2021, od-
prodej vyřazené betonové dlažby, který radní
odsouhlasili. Dále se v rámci výstavby kanali-
začních přípojek v místní části Klenovka
udělila výjimka z usnesení zastupitelstva měs-
ta č. XVII./10/2021-II. k výstavbě kanalizačních
přípojek v místní části Klenovka spočívající
v tom, že finanční spoluúčast města Přelouč
na výstavbě kanalizační přípojky bude posky-
tována nejen fyzickým osobám s trvalým byd-
lištěm v Přelouči nebo jejích místních částech,
které vlastní (spoluvlastní) v Klenovce nemo-
vitost s číslem popisným, určenou k trvalému
bydlení, ale i fyzickým osobám, které nemají
trvalé bydliště v Přelouči nebo jejich místních
částech, ale v jimi vlastněné (spoluvlastněné)
nemovitosti je přihlášen k trvalému pobytu
jejich rodinný příslušník a to ke dni 1. 1. 2021.
Radní také projednali revizní znalecký posu-
dek na ocenění pozemku p.č. 1320/1 v k.ú. Pře-
louč, jmenovala se komise pro otevírání, po-
souzení a hodnocení nabídek v zadávacím
řízení nadlimitní veřejné zakázky „Stavební
úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídel-
ny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč –
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Milí čtenáři, u příležitosti 103. výročí za-
ložení samostatného československého stá -
 tu se 28. 10. uskutečnila již tradičně vzpo-
mínková akce u památníku československé
státnosti v parku u sokolovny. Paní starost-
ka zde přednesla velice zajímavý proslov.
Přišla mi velká škoda, že její slova mířila
pouze k několika málo občanům, kteří se té -
to pietní akce zúčastnili. Dovolte mi do vá-
nočního Roštu zařadit tato její velice upřím-
ná a v tuto nepříliš příznivou dobu trefná
slova.

„Vážení spoluobčané,
po roční přestávce jsme se tu u památníku za -
kladatelů samostatného státu opět společně
sešli, abychom si připomněli jednu z nejdůle-
žitějších událostí v dějinách našeho národa –
vznik samostatného Československého státu.

Před 103 lety byla v Praze vyhlášena Če-
skoslovenská republika jako stát, který měl
ambice být společným domovem Čechů, Slo-
váků, Němců, Maďarů, Rusínů i dalších náro-
dů a národností, stát, který vznikl na troskách
feudálního Rakousko – Uherska a byl založen
na parlamentní demokracii a svobodě národů.
Oslavovat a připomínat si tento den je velice
důležité. Vracíme se tím ke kořenům našeho
moderního státu, vracíme se k principům, na
nichž vznikl, snažíme se pro sebe, pro naši sou -
časnost i budoucnost získat z minulosti co nej -
větší poučení a inspiraci.

Vznik samostatného státu byl výsledkem
dlou hotrvajícího úsilí o národní emancipaci, do
kterého se zapojily téměř všechny složky teh-
dejší české společnosti. Víme i to, jakou rozho-
dující roli sehrála nezměrná aktivita Tomáše
Garrigue Masaryka a jeho spolupracovníků,
a jak důležité bylo hrdinství tisíců českých le-
gionářů. Díky nim získal náš národ a naše země
mezinárodní uznání a prestiž a po skončení prv-
ní světové války mohl stanout na straně vítězů.

Naše 1. republika vzniklá před 103 lety trva -
la jen dvě desetiletí, a to ještě byla narušena vel-
kou hospodářskou krizí třicátých let. Za dvacet
let Masarykovy a Benešovy éry vzniklo mno-
ho pozitivního, na co jsme mohli navazovat,
ale vše skončilo mnichovským diktátem, brzy
na to obsazením zbytku naší okleštěné země
hitlerovským Německem a nakonec 2. světo-
vou válkou se všemi jejími hrůzami. Dnes nám
hrozí nejrůznější nebezpečí, ale s největší prav -
děpodobností nikoliv rozvrácení republiky ta -
kovým způsobem, jako tehdy.

Přesto pocit klidu, uspokojení či bezstarost-
nosti v současnosti neprožíváme. V osobních
ži votech snad mnozí z nás ano, ale v prostoru
veřejné sféry, politiky i médií tomu tak není,
i když realita si troufnu tvrdit, je poněkud lepší,
než její pokřivený mediální obraz. Společenský
neklid je nicméně zřetelný, soudržnost naší ko-
munity má vážné trhliny, nedůvěra jedněch
spo lečenských skupin vůči druhým je poměr-

ně vysoká. To se týká nejrůzněji vymezených
většin a menšin vůči sobě navzájem, to se týká
politických stran, politiků a občanů, cílených,
koncentrovaných zájmových skupin vůči vět-
šinové, neorganizované společnosti, bohatších
a chudších, respektive bohatších a těch, kteří
se za mluvčí těch chudších hlasitě prohlašují.
Navrhovači různých snadných řešení nacházejí
svá neméně snadná publika. Vše je dovoleno,
slova, která veřejně zaznívají, by byla ještě ne-
dávno nepředstavitelná. Vulgarity, lži a pokles-
lá politická i mravní úroveň nachází bohužel
mnoho příznivců i obdivovatelů. Čím silnější,

tím má větší naději na mediální ohlas. Vůbec
nehoruji proti legitimním politickým střetům,
které jsou tu proto, aby byly vyjadřovány reál -
ně existující rozdílné názory a zájmy. Co chybí,
je schopnost vzájemně naslouchat racionál-
ním argumentům druhé strany. Kvůli našim
sporům, kvůli našemu váhání a nerozhodnos-
ti, kvůli krátkozrakosti našeho uvažování nám
často schází schopnost věci účinně a pragma-
ticky řešit. Každý nápad a návrh je okamžitě
znevážen, což mnohým bere chuť a elán. Dneš -
ní neklid není odrazem naší materiální chu-
doby. Naše společnost jako celek chudá není
a okrajové, sociálně slabé skupiny našich spo-
luobčanů naštěstí nejsou příliš velké, i když
jejich problémy vůbec nepodceňuji. Neměli
bychom lehce ztrácet paměť a měli bychom si
umět přiznat, že v základních parametrech ži-
jeme v nejblahobytnější etapě našich dějin. Po-
kud nás některé věci, a to jistě oprávněně, trápí,
měli bychom si vždy dobře uvědomovat rela-
tivitu naší nespokojenosti. Dnešní stav neklidu
je spíše odrazem ideového chaosu, ztráty tra-
dičních hodnot, rychlého vpádu nových vzor -
ců chování a v neposlední řadě chápání svobo -
dy jako nezodpovědné libovůle. Vede k ně mu
i popírání jakékoliv autority, vede k němu ne-
respektování znalostí, zkušeností a lidské zra-
losti. Vede k němu i popírání a zesměšňování
tradičního a tradicemi ověřeného společenské -

ho chování. Divíme se, že se nemůžeme shod-
nout na výši daní, na typu penzijního systému,
na typu maturit, na platech státních úředníků
a na tisíci dalších věcech. Ale ono to jinak asi
být nemůže. Shodu v dnešní složité situaci pro -
to musíme začít hledat na nejvyšším možném
společném jmenovateli věcí daleko zásadněj-
ších, jakými jsou respekt k výkonu a práci, re-
spekt k zásluhám a životní zkušenosti, respekt
k osobnosti a názoru druhého, respekt k odliš -
nosti a jí nezbytně doprovázející pokoře, res -
pekt k věcem, které přesahují jedince a rozměr
jeho života.

K tolik potřebnému obratu samozřejmě ne-
ní k dispozici žádný jednoduchý návod. Nepo -
může k tomu to či ono rozhodnutí vlády či par-
lamentu, ani jakákoliv jiná direktiva jakékoliv
instituce. K tomu je potřeba udělat tisíce ma-
ličkostí, se kterými můžeme začít hned každý
z nás – za předpokladu, že začneme a že ne-
budeme čekat, až začne někdo druhý. To by-
chom se nedočkali nikdy. Začněme proto u se -
be, u nás doma, v našich rodinách. Ve vztazích
dětí k rodičům a rodičů k dětem. Vymýšlet nic
nového není potřeba. Stačí vzít rozum do hrsti
a pokorně se – třeba jen o krok – vrátit zpátky
k osvědčeným metodám, modelům, hodnotám
a ctnostem. Učme se z historie, z tradic, ze zku -
še ností a z generacemi ověřených vzorů chování.

Generacím, které se narodily v letech osm-
desátých a pozdějších vše to, co vidí kolem se-
be, snad připadá jako samozřejmost, ale samo -
zřejmé to není. Je na nás starších, abychom
v našich dětech a vnucích udržovali povědo-
mí o tom, jak snadno lze svobodu ztratit a jak
obtížně se jednou ztracená svoboda a demo-
kratické uspořádání společnosti vrací zpět.

Myslím si, že je naší povinností využít všech
možností a nástrojů k tomu, abychom Čes -
kou republiku, svou vlast, předali svým po-
tomkům v dobrém stavu, a aby i pro ně bylo
slovo vlast více než jen prázdným pojmem.“

Irena Burešová
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Aktuality
Nová elektronická úřední deska

Z důvodu lepší informovanosti a přehlednos ti týkající se zveřejňování
dokumentů na úřed ní desce město zakoupilo novou elektronickou úřed -

ní desku. Deska je umístěna před vstupem do měst ského úřadu. Jednodu -
chým způsobem si tak široká veřejnost může jednotlivé dokumenty vy -
hledat a přečíst. Zároveň je možné se z této desky propojit s webovými
stránkami našeho města.

Očkování bez registrace 
v našem městě 

V úterý 23. listopadu 2021 od 9 do 18 hodin bylo mož né se ve ve -
 stibulu sportovní haly
na  šeho města nechat
bez registrace očkovat
pro ti koro naviru. Tuto
možnost využilo nece-
lých 300 ob ča nů. Druhé
kolo očkování proběh-
ne opět od 9 do 18 ho-
din na stejném místě 
v úterý 14. 12. 2021.

V Mělicích se blíží k závěru realizace výstav-
by splaškové kanalizace. Veškeré rozvody kana-
lizace a kanalizačních přípojek jsou dokončeny.
Nyní probíhají dokončovací práce na strojní čás -
ti přečerpávacích stanic odpadních vod v Měli-
cích a Lohenicích. V průběhu prosince bude za-
hájeno přejímací řízení stavby, po převzetí stavby
od zhotovitele bude podána žádost o kolaudaci.
Po nabytí právní moci se již budou moci připo-
jovat jednotlivé domácnosti na kanalizační řad.

Miroslav Beránek, 
odbor správy majetku
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VYBAVENÍ KUCHYNĚ“. V souvislosti s touto
zakázkou se také schválil dodatek č. 1 Smlouvy
o dílo na realizaci této zakázky s dodavatelem
Raeder & Falge s.r.o. Lovosice. Schválilo se ně-
kolik věcných břemen, příkazní smlouva se
spo lečností AJKA, s.r.o. Pardubice na obstará-
vání správy domů ve vlastnictví města a pro-
jednaly se mimo jiné také zápis z veřejné schů -
ze občanů místní části Klenovka ze dne 15. 10.
2021 a zpráva místostarosty města o financo-
vání 27. ročníku udílení Cen Františka Filipov-
ského za dabing. Rozhodlo se o poskytnutí
dotace do 50tis. Kč z rozpočtu města v roce
2021 pro Juniors Přelouč FC z.s. a Římskoka-
tolickou farnost Přelouč. Na této radě byla ta-
ké odprezentována naučná stezka pro naše
město, kterou připravil Mgr. Matěj Pešta. Rad -
ní jednohlasně doporučili zařadit do rozpočtu
města pro rok 2022 částku 250 tis. Kč v rámci
realizace této naučné stezky. 

V pondělí 22. 11. 2021 se sešli radní na
80. schůzi Rady města Přelouče a schválili
návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na
rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtu pří-
spěvkových organizací. Vzali na vědomí cel-
kový přehled požadavků komisí místních sa-
mospráv, osadních výborů a příspěvkových
organizací uplatněných u odboru správy ma-
jetku, k zařazení do rozpočtu města Přelouč
na rok 2022 a také výsledky nezávislé kontro-
ly hospodaření příspěvkových organizací měs -
ta. V rámci zakázky „Stavební úpravy jídelny
a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obrán -
ců míru č.p. 1714, Přelouč – VYBAVENÍ KU-
CHYNĚ ekonomicky nejvýhodnější nabídku
podal dodavatel Multi CZ s.r.o. za nabídko-
vou cenu 8 037 370 Kč bez DPH. Rada projed-
nala a schválila dohodu o náhradě škod vznik -
lých v průběhu provizorního provozu školní
jídelny v prostorách Sokolovny Přelouč a dále

také návrh smlouvy o dočasné úpravě pro-
stor s Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč pro
výdejnu obědů školní jídelny. Probraly se bo-
dy z jednání Komise místní samosprávy Tupe-
sy ze dne 12. 11. 2021, dále Osadního výboru
Klenovka ze dne 12. 11. 2021, zápis sportovní
komise ze dne 15. 11. 2021 a kulturní a škol-
ské komise ze dne 10. 11. 2021. Souhlasilo se
s pořízením stranového mulčovače, jako pří-
davného zařízení za kolový traktor z investič-
ního fondu organizace Technické služby města
Přelouče a odměny za 2. pololetí pro ředitele
škol a školských zařízení zřízených městem Pře-
louč. Schválila se také veřejnoprávní smlouva
č. D40/2021 s Krajskou knihovnou v Pardubi-
cích na nákup dokumentů do výměnného fon-
du na obsluhu knihoven v regionu. 

Veškerá usnesení z rady naleznete na strán -
kách města.                                            

MG

Vzácná návštěva u paní starostky
V polovině října dorazila za paní starostkou vzácná návštěva. Irena

Burešová přivítala přímo ve své kanceláři děti ze třídy 4.B Základní
školy ve Smetanově ulici společně s třídní učitelkou Blankou Kratochví -
lovou. Dále pak děti uvedla do zasedací místnosti městského úřadu
a poskytla jim plno zajímavých informací o tom, co všechno se v zase-
dací místnosti koná za jednání, zasedání zastupitelstva, pokud koro-
navirová situace dovolí, tak také vítání nových občánků našeho města.
Ukázala malým školákům kopie listin, kterými Přemysl Otakar II. v ro-
ce 1261 povýšil Přelouč na město, které jsou umístěny na zdi v zasedací

místnosti. Povídala si s dětmi také o historii městského znaku a praporu
a také o našich státních symbolech. Poté se všichni společně přesunuli
do oddací místnosti v prostorách Občanské záložny, kde paní starostka
dětem popsala celý proces svatebního obřadu a na závěr pak proběhla
i malá svatba včetně svědků a širokého příbuzenstva z řad spolužáků
a paní učitelky. Celá třída tuto mimořádnou událost pojala velmi slav-
nostně a zodpovědně, kromě společenského oděvu nechyběly nevěstě
se ženichem ani prstýnky, a dokonce došlo na malý symbolický novo-
manželský polibek na tvář. Rozhodně to bylo pro děti i paní starostku
velice milé setkání a pro školáky zajímavé zpestření vyučování 😊. 

Fotografie a text – MG
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Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic

Instalace vánočního stromu a jeho rozsvícení
v neděli 28. 11. 2021

Letošní vánoční strom na Masarykově ná-
městí pochází ze Žáravic z rodiny Vondruško-
vých. Strom se instaloval ve spolupráci Tech-
nických služeb a města Přelouče a společnosti
Jeřáby Šanda. Rozsvícení vánočního stromu
a vánoční výzdoby po celém městě proběhlo
bohužel vzhledem k vyhlášenému nouzové -
mu stavu v souvislosti s koronavirem bez účas-
ti široké veřejnosti. Město pro letošní výzdobu
připravilo nové 3D prvky na kruhovém objez-
du, na Masarykově náměstí a u sokolovny. 

Farnost Přelouč vás zve
na vánoční mše 

a koncert
24. 12.   půlnoční mše svatá v 24.00 h.
              v kostele sv. Jakuba v Přelouč
25. 12.   vánoční mše svatá v 10.00 h. 
              s chrámovým sborem
              v kostele sv. Jakuba v Přelouči
26. 12.   koncert chrámového sboru
              v 16.00 h. u betléma 
              v kostele sv. Jakuba v Přelouči
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Výstava Židé v gulagu sice dosud procestovala hned několik če-
ských měst a k vidění byla i ve světě, ale Přelouči se dosud vyhýba -
la. To napravila senátorka za Pardubicko, Chlumecko a Přeloučsko
Miluše Horská, která expozici přivezla do prostor foyer Městského
kina. K vidění zde byla v říjnu a našla si své pozorné diváky jednak
mezi širokou veřejností, ale také mezi žáky a studenty.

Senátorka Miluše Horská, pedagog a husitský farář Martin Chadima 
a starostka Přelouče Irena Burešová

Více než tři desítky z nich se účastnily již i slavnostního zahájení,
které se uskutečnilo 7. října odpoledne. Prostor foyer Městského
ki na se zaplnil a vedly se debaty o naší historii, ale i o tom, zda dělá -
me dost proto, abychom její nejchmurnější okamžiky nemusely pro -
žít znovu.

Osud těchto židovských obyvatel Československa přiblížila
i hostitelka akce, senátorka Miluše Horská, která vysvětlila, že asi
5000 Židů uprchnulo před Hitlerem do Sovětského svazu v naději,
že zde najdou klidný azyl a že se jim zde nebude vést hůře než v na -
cisty okupované zemi. „Ovšem řada z nich se stala obětí perzekucí
sovětské tajné policie NKVD, která je zatkla, narychlo odsoudila
za nelegální přechod hranic nebo za špionáž a poslala do pracov-
ních táborů na Sibiři. Odtud se již někteří nevrátili“, dodala Horská,
podle které otevírá tato výstava dosud velkou neznámou kapitolu
našich dějin.

„A měli bychom se ptát, zda jsou tyto události již vyšetřeny a sku -
tečně dostatečně zpracovány, zda jsme skutečně již dostatečně po-
učeni z těchto hodně temných událostí našich dějin a zda děláme
dost pro to, abychom se jasně vymezili vůči jakýmkoli antisemit-
ským projevům a zločinům proti lidskosti“, sdělila dále senátorka.

Akce se účastnila a přítomné pozdravila také starostka Přelouče
Irena Burešová. Ta také vyzdvihla kvalitu výstavy a připomněla pře-
voz ostatků Casimira Oberfelda, francouzského autora filmové hud -
by a operet, z přeloučského hromadného hrobu do Francie. Starost -
ka Irena Burešová zmínila tyto události právě proto, že je důležité
napravit křivdy. S její pomocí bylo tělo skladatele vyzdviženo a pře-
vezeno do Francie. Pohnuté osudy přeloučských Židů pak na závěr
slavnostního odpoledne popsal Martin Chadima – pedagog a hu-
sitský farář.                                           kancelář M. Horské

Další vnitroblok poblíž centra města doznal velkých změn.
Po loňské úspěšné realizaci I. etapy projektu Regenerace sídliště
U So kolovny, která proměnila vnitrobloky a přilehlé chodníky me -
zi ulicemi Kladenská, Žižkova, Československé armády a Smeta -
nova k nepoznání, jsme letos plynule navázali na úpravy souse-
dící lokality směrem k ulici K. Čapka.

Rekonstrukce chodníků, nová parkovací stání, povrchy ko -
mu nikací, mobiliář, dětské hřiště a bohatá výsadba zeleně, to vše
bylo podpořeno dotací ze Státního fondu podpory investic ve
výši 5 190 878 Kč. Stavbu v celkové hodnotě 8 864 151,31 Kč
bez DPH realizovala společnost SOVIS CZ, a. s. z Hradce Králové. 
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Zprávy z radnice – odbor životního prostředí
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V letošním roce jsme opět pod -
pořili další rozvoj dopravní výcho -
vy dětí, která probíhá pod vedením
Městské policie Přelouč. V rámci
projektu „Dovybavení dopravní-
ho hřiště v Přelouči III“ byl obno-
ven nejen povrch dopravního hřiš -
tě, ale i drobně upraveno stávající
vodorovné dopravní značení. Ne-
vyhovující prostory pro uskladně -
ní dopravních prostředků určených
k výchově našich menších cyklistů
byly nahrazeny nově vybudova ným
skladem blíže k samotnému hřiš-
ti. Projekt byl realizován s využitím
dotace Pardubického kraje z pro-
gramu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ ve výši Kč 90 178,-.

Ing. Lada Kubínová, odbor správy majetku

V roce 2021 byla provedena čtvrtá a nej -
větší etapa rozšíření, kdy se stávající čtyři lo -
kality rozrostly o pět lokalit nových, a navíc
síť přesáhla hranice města – místní části
Klenovka, Štěpánov a Lohenice. Celkový stav
sítě budek tak činí 91 ks budek pro ptáky
a netopýry – 67 ks sýkorníků, 5 ks špačníků,

14 ks netopýrníků, 2 ks kosníky, 1 ks kavkov -
ník, 2 ks rehkovníky. Uvedené typy budek
by ly po ukončení hnízdní sezóny 2021 kon-
trolovány a čištěny. 

V roce 2021 bylo využití sýkorníků ptáky
vypočteno na 83,1 %, dokončená hnízda ptá -
ků byla nalezena v 69,2 % budek. Nalezená

hnízda náležela 4 druhům ptáků, a to: sýko -
ra koňadra, vrabec polní, sýkora modřinka,
sýkora uhelníček. Nedokončená hnízda ptá -
ků byla zaznamenána u dalších 7,7 % sýkorní -
ků, nocoviště ptáků byla nalezena v 6,2 % bu -
dek. Špačníky byly obsazeny špačkem obec -
ným ve 100 % případů. V sýkornících byly
dále zjištěny pobytové stopy savců (1,5 %)
a blanokřídlého hmyzu (1,5 %). Denní úkry -
ty pro netopýry byly cílovou skupinou or -
ga nismů využity z 28,6 %, ve 14,3 % případů
byly navíc využity jako nocoviště ptáků. Při
průměrné snůšce 8 mláďat na hnízdo se jed -
ná přibližně o 360 nových jedinců pohybu-
jících se v prostoru města.

Podrobné informace naleznete na webu
města www.mestoprelouc.cz v sekci odbo -
ru životního prostředí.

Celá tato činnost je prováděna ve vzá-
jemné spolupráci Města Přelouče a firmy
EKOSFER Solutions, s.r.o.

Mgr. Jan Feranec
Vedoucí odboru Životního prostředí
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ZIMNÍ SVOZY BIOODPADU: PROSINEC 2021 – BŘEZEN 2022 Senátorka Miluše Horská přivezla do Přelouče 
putovní výstavu Židé v gulagu

Regenerace sídliště U Sokolovny – II. etapa

Díky síti budek se v roce 2021 na území města Přelouče 
rozrostla ptačí populace o zhruba 360 nových jedinců

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči III“Sběrný dvůr 
a svoz odpadu 

o Vánocích
V souvislosti s blížícím se kon -

cem roku přinášíme občanům
našeho města informaci týkající
se provozní doby sběrného dvo -
ra a svozu odpadu o vánočních
svátcích. Sběrný dvůr bude v pá -
tek 24. 12., v sobotu 25. 12.
2021 a v sobotu 1. 1. 2022 uza -
vřený; v ostatní provozní dny
bude otevřený v normální ote-
vírací době, a to i v pátek 31. 12.
2021. Svoz popelnic a kontej-
nerů na směsný komunální od -
pad bude probíhat beze změ-
ny. Děkujeme za pochopení.

Ing. Lada Kubínová, odbor správy majetku
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Podzim v Městské knihovně

Doba není příliš příznivá pořádání kulturních akcí. Naštěstí návštěva
knihovny není pro čtenáře podmíněna žádným testem ani prokazo-
váním o očkování. Jsme tu pro všechny, kteří mají chuť číst, takže naši
čtenáři nejsou v možnosti navštívit knihovnu nijak omezováni.

A stejně tak jsme celý podzim za přísného dodržování právě plat-
ných omezení umožňovali školním i předškolním dětem návštěvu vzdě -
lávacích literárních programů.

Zvyšovat čtenářskou gramotnost dětí je totiž jedna z našich priorit.
Snažíme se o to nejen v programu S knížkou do života (Bookstart), kte -
rý je určen těm nejmenším, ale především v programech pro školy. Urči -
tě není na škodu, že se při tom děti nejen poučí, ale i zasmějí. A když
se knihovna naplní smíchem spokojených malých čtenářů, je nám i kni -
hám taky veselo.

Téma našich setkání bylo různé. Od zimního spánku zvířátek až po
líného kocoura Josefa nebo nejhorší děti na světě. Dospělí zůstali ten-
tokrát trochu stranou, ale snad nám to odpustí.                              L.H.
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
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Podzim je v plném proudu. Dny se zkracují,
mnohé děti ráno přichází do mateřské školy ještě
za tmy, a tak je načase jim na cestu trochu po sví -
tit. Vybízí se tedy školku světelně vyzdobit, k to -
muto účelu bezvadně poslouží výzdoba hallo-
weenská, která ke konci měsíce října zkrátka patří.

Přečtěte si, jaká cesta k ní tentokrát vedla,
a kdo nám s veselým zkrášlením a rozsvícením
školky po mohl.

Předposlední říjnový týden v naší mateřské
škole tematicky patřil k pozorování, prozkoumá -
vání, již krásně zbarveného, podzimu a všech ty-

pických znaků, které se k tomuto ročnímu ob -
dobí pojí. Sluníčko ještě stále plné sil, nás svými
paprsky zahřívalo při vycházkách do parků, lesů,
kde bylo možné si s dětmi naplno barevný pod-
zim užívat, hrát hry, sbírat přírodniny, účastnit se
podzimní lesní pátračky, zapojit se do venkovních
soutěží v přírodě, zkrátka si užívat.

K tomuto období pochopitelně patří i oslavy
Dušiček a Halloweenu. Děti proto měly možnost
seznámit se s tradicemi a zvyky podzimních svát -
ků prostřednictvím povídání nad obrázky, kniha -
mi, hudebně pohybových činností nebo napří-

klad výtvarného tvoření či praktické činnosti.
K té jsme si mohli po dvou letech opět přizvat
i rodi če, s čehož jsme měli velkou radost a děti se
na společ nou akci na zahradě mateřské školy
velmi těšily.

A tak ve středu 20. října 2021 bylo na školní
za hradě veselo.

Počasí nám přálo. Babí léto se stále ještě hlási -
lo o slovo. Slunce bylo usměvavé, děti byly usmě -
vavé, snad i rodiče pod respirátory skrývali úsmě -
vy, a tak mohu napsat, že jsme si všichni společné
setkání užili.

A výsledek našeho setkání stál také za to.
Oba vchody do budovy školy byly v obležení

dýní dlabaných i malovaných. Dílo se povedlo.
Velmi děkujeme všem zúčastněným a těšíme se
na další společné shledání. Tentokrát by to mělo
být setkání na jednotlivých třídách u vánočních
stromečků, při třídních besídkách.

Než se však všichni vrhneme do adventních
příprav, ještě si příjemně užijte zbytek podzimu.
U nás ve školce podzimní radovánky završí di -
va del ní představení Houbařská pohádka a výlet
s batůžky za divokými prasátky do Krasnice. My -
 slím, že nakonec i prasátka ocení naše hallo -
ween ské sna žení a pochutnají si na zbytcích
dlabaných dýní.

MŠ Za Fontánou, ředitelka L. Bukovská
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PŘELOUČÁCI 

Jubilanti říjen                         
Marie Křinková                                   94 let
Ladislav Černý                                     87 let
Jana Kysilková                                      80 let
Otto Chudoba                                    75 let

Jubilanti listopad                  
Marie Šoltová                                      94 let
Vlasta Staňková                                  91 let
Libor Pěkný                                          90 let
Josef Volejník                                       90 let
Jana Davidová                                     89 let

Libuše Neubauerová                          89 let
Danuše Chládková                             88 let
Emil Faltys                                            87 let
Josef Salfický                                        86 let
Josef Ruml                                            86 let
Ivan Koštial                                          86 let
Vlasta Suchánková                             80 let
Jana Bezdíčková                                  80 let
Světluška Žáková                                75 let
Stanislav Suchý                                   75 let

Stříbrná svatba
Lenka a Milan Školníkovi                  2. 11.

Vzpomínka
Dne 6. prosince 2021 by se 80 let dožila 

paní Jana NETUŠILOVÁ, 
naše milovaná a obětavá manželka, maminka a babička. 

S láskou vzpomíná rodina Netušilova.

Noví občánci v našem městě
Představujeme vám nové občánky našeho města, kteří se narodili od jara do podzimu letošního roku. Bohužel z důvodu
problémů v souvislosti s koronavirem se stále slavnostní vítání občánků v zasedací místnosti Městského úřadu v Přelouči nekoná.

Někteří rodiče nám do redakce poslali fotografie svých dětiček, které vítáme v našem městě a přejeme jim hodně zdraví, štěstí a úspěchů do života.

Beata Jurková Justýna Kohoutková Nela Tichá

Jan Podlas Andrea Cerhová Rozálie Dvořáková

Pavlína Drábková

PODZIM NA STRAKATÉ KOBYLE JEDE 
A VEZE S SEBOU STRAŠIDELNÝ HALLOWEEN
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Hokejbal a baseball
V pátek 8. října si žáci prvních tříd mohli pod vedením trenérů Hájka

a Šmída z HC Jestřábi vyzkoušet hru na hokejbalovém hřišti. Dětem se zá-
pasy moc líbily a všechny hrály s plným sportovním nasazením. V turnaji
mezi jednotlivými třídami se nejlépe umístila třída 1.A, ale všechny děti
odcházely ve skvělé náladě.

Ve čtvrtek 4. listopadu přijel za našimi prvňáčky trenér baseballového
týmu Wayne’s Pardubice. Pan Rambousek k nám jezdí pravidelně již něko -
lik let a jeho ukázkové hodiny děti vždy nadchnou. Na jaře máme pro vyšší
ročníky prvního stupně přislíbené uspořádání turnaje, takže se na tuto hru
můžou těšit i starší děti.

Všem trenérům moc děkujeme. Vážíme si toho, že si na naše děti udě-
lali čas a pevně věříme, že některé děti byly těmito sporty natolik zaujaté,
že se jimi budou věnovat i nadále.

Preventivní programy
V podzimních měsících se žáci druhého stupně zúčastnili projektů:
§  Kyber LIFE – preventivní program zaměřený na kyberšikanu
§  Semiramis a ACET – preventivní programy zaměřené na šikanu, užívání

návykových látek, projevy rasismu a další formy rizikového chování

Hrdá škola – Suit-up den, svatební den 4. B

Naše škola se letos přihlásila do projektu
Hrdá škola, jehož cílem je „zpestřit“ si škol-
ní rok netradičními aktivitami a zažít školu
jinak. První zajímavá událost vyšla na stře-
du 13. října a nesla se v duchu formální, spo -
lečenské události. Žáci přišli v tento Suit-up
den ve společenském oblečení za galána či
nóbl dámu.

Nevšední den si třída IV. B ještě zpříjem -
nila návštěvou MÚ. Při této příležitosti jsme
měli možnost si prožít, jeden z nejdůležitěj -
ších okamžiků života nás dospělých, „sva-
tební den“. Děti viděly a osobně se zúčast-
nily průběhu svatebního obřadu. Nechyběly
prstýnky i svatební cukroví, které nám na-
pekly šikovné maminky a babičky.

Chtěla bych velmi poděkovat p. starost -
ce Ireně Burešové za skvělý výklad a všem,
kteří se na celé akci podíleli. Byl to pro všech -
ny nezapomenutelný zážitek.

Blanka Kratochvílová
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Prvňáčci byli v Praze
Divadlo Spejbla a Hurvínka má dlouholetou

tradici sahající do počátku minulého století.
Zakladatelem byl prof. Josef Skupa – loutkoherec,
divadelní režisér, scénograf, loutkář a malíř. Hlav -
ními postavami všech inscenací jsou Spejbl (1920)
a Hurvínek (1926). Otec a syn – každý z nich za-
stupující jednu generaci a jiný pohled na svět.
Jsou hlavními hrdiny příběhů civilních i fantas-
tických, filozofující o základních životních otáz-
kách. Příběhy doplňují také kamarádka Mánička
(1930), bábinka (1971) a samozřejmě nepostra-
datelný pes Žeryk (1930). Všichni vtáhnou malé

i velké diváky do svých krásných příběhů. Proto
máme na naší škole již tradici a každý rok na -
vštěvují divadlo Spejbla a Hurvínka také naši
prvňáčci. Letos to bylo představení s názvem
Hurvínek a nezvaný host. Kromě humorného
příběhu se zápletkou mohly děti sledovat i práci
loutkoherců, kteří ovládají své loutky s obdivu-
hodnou zručností a také herců, kteří propůjčují
loutkám své hlasy a jsou přítomni přímo na je-
višti. Byl to opět krásný zážitek, za který jim moc
děkujeme. Příští rok se opět těšíme na další ná -
vště vu s novými prvňáčky. 

Vyráběli jsme „SVŮJ PRAVĚKÝ
HUDEBNÍ NÁSTROJ“

V hodinách hudební výchovy rádi zpíváme
a hrajeme na hudební nástroje. Ale i hudební
teorie a dějiny hudby patří do náplně hudební
výchovy. Proto jsme si na počátku hudebních dě-
jin povídali o pravěké hudbě, která doprovázela
i tehdy mnohé denní činnosti, rituály, slavnos-
ti… Povídali jsme si, jaké materiály měli naši před-
kové pro výrobu hudebních nástrojů k dispozici
a jaké hudební nástroje si dokázali vyrobit. Ná-
sledoval úkol: vtělit se do pravěkého člověka

a z přírodních materiálů vyrobit libovolný hu-
dební nástroj – rytmický (chrastítka, ozdobná
dřívka, bubínky), dechový (píšťalky, Panovu flét-
nu), drnkací (předchůdce kytary), či melodické
dřevěné zvonkohry (dnešní xylofon), nebo „mlu -
vící dřevo“ – hlas duchů australských kmenů –
čaringa (roztočením vydávává vrčivý zvuk k do-
rozumívání na dlouhé vzdálenosti). Někteří se

s úkolem opravdu vypořádali na velkou 1 a v ho -
dinách hudební výchovy si tak můžeme zahrát
i na své vlastní nástroje – jako kdysi…

Projektový den 
v Kladrubech nad Labem – 

projekt I-KAP II
Implementace Krajského akčního plánu 

Pardubického kraje II 
V polovině října se žáci 7. C zúčastnili pro-

jektového dne na Střední škole chovu koní a jez-
dectví v Kladrubech nad Labem.

Tento projektový den nesl název „Jdeme do
toho jako koně!“

V úvodu se žáci rozdělili na 2 družstva, která
si během dopoledne poměřovala síly ve spor-
tovních a dovednostních soutěžích (např. v bě-
hu, v běhu přes překážky, v sestavení postroje
pro koně...).

Jak vítězové, tak poražení byli odměněni slad -
kou odměnou.

Na závěr si žáci mohli vyzkoušet jízdu na koň-
ském „trenažéru“, ti odvážnější i klus a cval. I přes
nepřízeň počasí se akce vydařila a všem se moc
líbila.

Podzimní
srdíčkové dny

Každým rokem se zapojujeme do sbírky Pod-
zimní srdíčkové dny. Vybrali jsme za magnetky,
barevné kolíčky a magnetické záložky celkem
3538 Kč. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc
vážně nemocným dětem, které jsou stabilně od-
kázány na domácí péči svých rodičů a to na za-
koupení různých rehabilitačních a zdravotních
pomůcek – invalidních vozíčků, zdravotních ko-
čárků, na úhradu zdravotnického materiálu, spe-
ciální výživy,… k usnadnění jejich nezbytné ce-
lodenní péče, kterou si jejich stav vyžaduje.
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Básnička na prosinec… 
… od sedmáků na téma VÁNOCE

Vánoční básnička 
Natálie Kopáčová, 
Tereza Vánišová

Přišly zase po roce, 
jsou tu bílé Vánoce. 
Padá vločka za vločkou, 
tma už voní vánočkou. 

Kapr zase ve vaně, 
kouká na nás bezbranně. 
Stromek si zas domů nesem, 
ještě včera bydlel v lese. 

Když zasedneme ke stolu, 
zazpíváme koledu. 
Máme bramborový salát s rybou
šupiny pro štěstí nám po ní zbydou. 

Když Ježíšek zazvoní, 
dárečky se objeví. 
Očička potom září, 
slzičku štěstí mám na tváři.

Vánoční pohoda
Adam Steklý 

Na Vánocích mám nejraději,
když se doma všichni smějí.
Rolničky nám hezky zvoní
a cukroví krásně voní.

Postavíme stromeček, 
pod ním bude dáreček.
Za okny sněží, 
Vánoce pěkně běží. 

Krásné 
vánoční svátky, 

hodně zdraví a pohody 
v novém roce!
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Než se vrhneme na vaše mimoškolní akti-
vity, chtěl bych vás nejprve poprosit, zda
byste čtenářům Roštu mohla představit Zu -
zanu Dvořákovou jako učitelku…

Na Gymnáziu a Střední odborné škole
v Pře louči učím biologii a tělesnou výchovu.
V rámci vysokoškolského studia jsem se po
absolvování magisterského studia rozhodla
pokračovat ve studiu postgraduálním, kde
jsem se zabývala didaktikou biologie. Ale jest -
li vím po rozšiřujícím studiu něco víc, nevím.
(Smích)

Orientační potápění je sport, který asi mno -
ho lidí nezná. Mohla byste nám ho přiblížit?

To, že orientační potápění nikdo nezná, ne-
ní žádná ostuda. Lidé ho neznají asi hlavně pro -
to, že je to sport málo propagovaný. Bohužel
také není olympijský. Ale nový rozhodně není.
Jeho historie se začala psát už v 60. letech, tak-
že tu s námi už několik desetiletí je, nejedná
se tedy o nějaký výkřik poslední módy. 

Orientační potápění má stejné základy ja-
ko orientační běh, který bude asi většině čte-
nářů známější. Jde o to, co nejrychleji najít
všechny kontroly, které jsou rozmístěny na vol-
né vodě. Ale zatímco orientační běžci hledají
kontroly zpravidla v lese, potápěči musí kon-
troly najít pod vodou. A také musí doplavat
do cíle. Postupem doby vzniklo mnoho dis-
ciplín. V současné době jich v rámci orientač-
ního potápění rozlišujeme šest. Jedna disciplí-
na se plave ve čtyřech lidech, jedna se plave ve
dvou a čtyři disciplíny jsou individuální – ty
se pak liší ve způsobu hledání a obeplavávání
kontrol. Plaveme s potápěčskou výstrojí, ale
ta je přizpůsobená rychlostnímu výkonu. Neo -
pren je tenký, nikde nepřekáží, používáme jed-
nu laminátovou monoploutev, dýchací pří -
stroj nemáme na zádech, protože by nás brzdil,
ale tlačíme ho před sebou. A samozřejmě má-
me i kompas.

Vrcholoví sportovci dnes často používají
různé výdobytky moderních technologií.
Dotýká se tento pokrok i orientačního po-
tápění? 

My můžeme používat jen kompas. Napří-
klad GPS navigace je pochopitelně zakázaná.
Součástí kompasu je velmi primitivní hloub-
koměr a poté přístroj, který nám počítá upla-
vané metry. A to je všechno.

Jak dlouho se tomuto sportu věnujete? 
S potápěním jsem začínala ve Svazarmu

v roce 1982. To jsme začínali plavat s plou-
tvičkami v bazénu od stěny ke stěně. Jak při-
býval věk, mohli jsme si udělat kvalifikace, kte-
ré nás opravňovaly k potápění na volné vodě.

Orientaci jako takové jsem se začala věnovat
někdy v letech 1989 až 1990. 

V tomto sportu máte za sebou celou řadu
úspěchů. Jakých úspěchů si vážíte nejvíce?

To není tak jednoduchá otázka. Mám za
sebou řadu medailí, ať už z mistrovství světa
nebo mistrovství Evropy, třikrát jsem vyhrála
celkové hodnocení světového poháru, kdy se
hodnotí šest závodů během roku a poté se vy-
bírají čtyři nejlepší sportovci. Ale nějaký kon-
krétní úspěch asi vyzdvihnout nemůžu. Vážím
si každé medaile. A každý sportovec asi také
ví, že obhajoba nějakého úspěchu je obtížnější.

Počítala jste někdy, kolik medailí jste už
obdržela?

Nedávno jsem si uvědomila, že už jsem ztra -
tila přehled. Můj trenér si ale vede evidenci,
takže mi poslal docela velké číslo: 47 medailí
z mistrovství Evropy a mistrovství světa do-
hromady. Z toho 6 zlatých z mistrovství světa
a 14 z mistrovství Evropy. 

Tak to je úctyhodné číslo. Je jasné, že abys-
te ho dosáhla, musela jste hodně trénovat.
Jak vlastně vypadá příprava orientačního
potápěče?

Závody se konají na volné vodě, v přehradě,
jezeře nebo písníku. Když je sezóna, dá se nej-
blíž trénovat na Mělicích. Musíte umět plavat
rychle s monoploutví, takže mimo sezónu pla-
veme v bazénu. Dovednost pod vodou se pak
trénuje na volné vodě, na tu se dostaneme
podle počasí většinou v květnu. Sezóna končí
na konci září. A pak už je to hlavně o zkuše-
nostech. Za jednu sezónu se orientační potápě -
ní nenaučíte. Na vodách s dobrou viditelností
jde samozřejmě o rychlost. Ale ve vodách, kde
je vidět okolo 30 cm, přichází ke slovu zkuše-
nost. Součástí tréninku je samozřejmě také
jakákoliv suchá příprava – kolo, běh, posilov-
na, lyže. 

Kde se ráda potápíte?
Na Mělicích je docela dobrá viditelnost.

Adekvátní viditelnost je zhruba 1,5 metru –
v této vodě se zúročí zkušenosti. 

U nás se sportu věnuje jen hrstka klubů.
Členská základna se zmenšuje, to řeknu na
rovinu. Sport skomírá, i když se k němu sna-
žíme přitáhnout mladší generace. Ale v dnešní
době je lákadel spousta. Jako tělocvikář vidím,
že se děti do sportu příliš nehrnou. Navíc je
sport technicky náročný. Věci, které používá-
me, se nedají jen tak koupit, ty se musí udě-
lat – ať už se jedná o ploutev nebo speciální
kryt dýchacího přístroje, což je mimochodem
náš specificky český vynález, kdy se dýchací
přístroj dá do pouzdra ve tvaru zploštělé ho-
mole cukru, které tlačíme před sebou. Navíc
potápěč musí být kvůli bezpečnosti označen
bójkou, které si také vyrábíme sami. Je to ča-
sově náročné a nedá se tomu věnovat v kaž-

dém městě – vedle Pardubic je největší zá-
kladnou orientačního potápění Liberec, dále
je aktivní například karlovarský nebo pražský
klub. Dřív jich bylo víc. Pochopitelně nemlu-
vím o potápěčských klubech jako takových.
Těch je dnes poměrně hodně. Orientačnímu
potápění se ale věnuje jen málo lidí. Je to sport
velmi náročný na vybavení, přípravu, a tedy
i na čas. 

Střetla jste se už někdy s rybou?
Ano, tak to je moc fajn. (Smích) Můžu si

sto krát říkat, že se mě bojí víc než já jich, ale
někdy mě docela vyděsily, takže jsem i odešla
z tréninku. Jednou se mi třeba stalo, že když
jsem připlavala ke kontrolní tyči, vymotal se
z ní úhoř. To jsem se vylekala hodně. 

A ještě jsem neměla tu čest se sumcem. To -
ho kdybych viděla, tak už mě ve vodě asi ni-
kdo neuvidí. Ale když je závod, tak si strach ne-
připouštím. 

Máte ještě v tomto sportu nějaké nesplně-
né cíle? Nějaké výzvy, které se nepodařilo
splnit?

Můj trenér mi dal výzvu po letošním mist -
rovství Evropy, že bych to měla dotáhnout do
padesáti medailí. Ale jinak si myslím, že je mou
motivací překonat především sama sebe a svůj
věk. (Smích)

Ptal se Ondřej Vojtěch
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Gymnázium a Střední odborná škola 
v Přelouči 

se zaměří na zeleň ve svém areálu
Střední škola v Přelouči bude mít zase o něco zelenější venkovní pro -

story. Aspoň takový je výhled do blízké budoucnosti. Pardubický kraj
coby zřizovatel školy pověřil jejího ředitele Miroslava Pavlatu, aby za-
hájil přípravy projektu „Úprava zeleně v areálu teoretické výuky – ul.
Obránců míru a v areálu domova mládeže – ulice Jaselská“. „V současné
době je připravena studie projektu a čeká se na vyhlášení výzvy Minister -
stva životního prostředí ČR, ze které by měl být tento projekt financován,“
přibližuje detaily ředitel školy Miroslav Pavlata.

V rámci projektu je počítáno s realizací venkovních učeben v obou
zmiňovaných prostorách. „Dále dojde k vybudování venkovního jezírka,
které bude zároveň sloužit pro výuku biologie. Součástí také bude samo -
zřejmě obnova a revitalizace zeleně a zhotovení workoutových prvků pro
trávení volného času našich žáků,“ přibližuje nadcházející úpravy ředitel
školy.

Zhotovená studie odhaduje výši finančních nákladů na 15,7 milionů
korun včetně DPH. „My věříme, že nezůstaneme pouze u studie, ale že
projekt dostane ,zelenou‘ a bude realizován. Předpoklad realizace je od-
hadován na rok 2023,“ uzavírá Pavlata.

Ondřej Vojtěch

Grafici ze základních škol 
zažívají tiskařinu „na vlastní kůži“

Na Gymnáziu a Střední odborné škole se v letošním školním roce
roz hodli zapojit do programu I-KAP II, v jehož rámci uspořádali krou-
žek pro žáky základních škol. „Přihlásily se nám školy z pardubického Svít -

kova, Přelouče a Choltic,“ vyjmenovává vedoucí kroužku Zuzana Dani -
helková školy, se kterými grafici navázali spolupráci. 

Žáci si v prvních týdnech vyzkoušeli vytváření tiskové formy pro tisk
z hloubky, základy odborné postprodukce, např. ořez fotografie, vlože -
ní pozadí, retuši nebo nasvětlení a v závěru kroužku se seznámili s finál -
ním tiskem a dokončovacím zpracováním. 

„Vedle toho, že si vyzkouší práci grafiků a tiskařů, si také mohou odnést
výsledky své práce ať už se jedná o jejich grafické výtvory, nebo o lepore -
lo, které si sami vytvořili a vytiskli,“ přibližuje náplň práce Zuzana Da-
nihelková.

A co žáky čeká v dohledné době? „Mohou se těšit například na za-
jímavé grafické techniky nebo na umělecké zpracování papíru,“ uzavírá
Danihelková.                                           Ondřej Vojtěch
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE Teď už závodím hlavně sama se sebou
Má na kontě několik desítek medailí, přesto ploutve ještě nevěší na hřebík. Zuzana Dvořá-
ková, učitelka z Gymnázia a Střední odborné školy v Přelouči, je nejen známou pedagožkou,
ale také úspěšnou sportovkyní. Jejím vyvoleným sportem se stalo orientační potápění.
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Pěvecké sbory uspěly v Chrudimi
Po dlouhodobé odmlce, způsobené epidemiologickou situací, se ko -

nečně i pěveckým sborům naskytla šance zúčastnit se krajské přehlídky
pěveckých sborů, kterou se konala v pondělí 25. října v krásném sále

chrudimského muzea. Porota udělila pěveckému sboru Ohniváček, kte -
rý diriguje Veronika Pokorná a na klavír doprovází Petra Lojínová, zvlášt -
ní cenu za spontánní a soustředěný projev. Sbor Rošťák, který vede Anna
Grecmanová a na klavír doprovází Lucie Březinová, získal zvláštní cenu
za kultivovaný projev. Sbor Ohniváček navíc – jako jediný – byl vyhlá-
šen jako postupující sbor do ústředního kola, které by se mělo uskuteč -
nit na jaře. Doufáme, že to situace umožní. Děkujeme a gratulujeme
oběma sborům!                                      Petra Lojínová

Naši žáci natáčeli sólové nahrávky 
s Komorní filharmonií Pardubice

Na jaře jsme vás informovali o skvělém úspěchu našich žáků v sou-
těži Hraj online!, kterou pořádala Komorní filharmonie Pardubice. Hlav -
ní cenou pro vítěze kategorií byla možnost pořízení sólové audiovizuál -

ní nahrávky s tímto profesionálním orchestrem. Dva žáci ZUŠ Přelouč
soutěž vyhráli, a tak v pátek 19. listopadu nastal den natáčení. Za dopro -
vodu orchestru klarinetistka Adéla Kozumplíková (ze třídy Vladimíra
Brablece) natočila 2. větu z Kramářova klarinetového koncertu a trom-
bonista Vojtěch Ouřecký (ze třídy Michala Chmelaře) Fantazii pro trom -
bon od amerického skladatele Jamese Curnowa. Jakmile budou nahráv -
ky zpracovány a zveřejněny, určitě se s nimi také pochlubíme na našich
webových stránkách.                            Michal Chmelař

Úspěch mažoretek v Hranicích na Moravě
V sobotu 6. 11.

se mažoretky ze
třídy paní učitel-
ky Pavlíčkové vy-
daly do Hranic na
Moravě, kde se ko -
nala soutěž O po-
hár města Hranice
2021. Ve velké kon -
kurenci se nej více
dařilo Tereze Ve-
selé, která získa la
1. místo ve své ka -
te gorii od odbor-
né i laické poroty.
Moc gratulujeme!

Návštěva koncertu Komorní filharmonie
Pardubice s klarinetistkou Sharon Kam
Naše škola opět využila úzké spolupráce s Komorní filharmonií Par-

dubice a pro své žáky a pedagogy připravila zájezd na mimořádný kon-
cert. V říjnu v Pardubicích vystoupila hvězda světového formátu, izrael -
sko – německá klarinetistka Sharon Kam. Společně s pardubickou
filharmonií zahrála skladby Jeana Francoixe a Ondřeje Kukala. Pro žáky
i pedagogy bylo vystoupení této úžasné hráčky, která vystupuje pře -
vážně na nejprestižnějších světových pódiích, obrovským hudebním
zážitkem. 

Hubertovy jízdy v Kladrubech nad Labem
V letošním roce se již podruhé zúčastnily žačky ze třídy paní učitel -

ky Radka Chmelařové Hubertových jízd, které každoročně pořádá Střed -
ní škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Hubertovy
jízdy se tento rok konaly ve dnech 20. 10. a 4. 11. Evelína Hloušková,
Alexandra Kollárovičová, Barbora Bělohubá, Denisa Balánová a Vik-
torie Soukupová hrály poprvé veřejně na nově zakoupené lovecké ná-
stroje, tzv. lesnice. Velkým zážitkem pro ně také bylo, že se po celou do -
bu vezly na kočáře taženým kladrubskými koňmi. 

Hubertovy jízdy vznikly z loveckých jízd a parforsních honů. Nesou
jméno patrona lovu – svatého Huberta, který má svátek 3.11. Lov zvě-
ře původně patříval k běžným a nezbytným činnostem člověka. Par -
for sní hony ho však změnily ve společenskou záležitost a jezdeckou
slavnost.                                                   Vedení ZUŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Proč změny od 12. 12. 2021

I když to bylo podrobně vysvětleno mi-
nule, velmi stručně zde připomeneme, že
jízdní řády (JŘ) MHD Přelouč se mění z dů-
vodu zá sadních změn na železnici. Kvůli nim
nebude v tradičních polohách po trase 1 –
možné za jistit městským autobusem přípo-
je od rychlíků z Pardubic do Lipin a zpátky.
(Zkrátka se to v kratším intervalu mezi vla-
ky nestihne.)

Proto musela být v polohách blízkých
těm tradičním využita rychlejší trasa 2, která
obslouží cca 85 % dosavadních cestujících.
Okruž ní trasa 2 může i od prosince vázat na
později přijíždějící rychlík od Pardubic a zá-
roveň se stihne vrátit k dříve odjíždějícímu
rychlíku do Pardubic. 

Trasa 2 bude každou hodinu odjíždět od
železniční stanice vždy za 5 min půl (= ve
25. min po celé) a pojede po okružní trase ko-
lem polikliniky (zastávka Račanská ve 28. min)
na sídliště, kam přijede vždy přesně o půle
na zastávku nám. 17. listopadu. Dále auto-
bus bude pokračovat přes zastávku Kladen-
ská-MŠ (31. min) a za zastávkou Pardubic-
ká-CENTRUM (kde bude ve 33. min) se od-
kloní od trasy 1 a přes Masarykovo nám. (kde
zastaví ve 34. min blízko ZŠ, MÚ a knihovny)
a (ve 35. minutu) přes Pernštýnské náměstí
(Penny) se vrátí na železniční stanici (kam
přijede zpravidla ve 38. minutu). V časech,
kdy to má smysl a kdy to rychlejší provoz
umožní, autobus zajede na autobusové ná-
draží k hypermarketu Tesco (viz JŘ). 

Fungování JŘ bude sledováno a upravová-
no podle situace a požadavků cestujících.
Pro ně slouží i nově zřízená adresa mhdpre-
louc@email.cz, kterou můžete využívat a na
každou připomínku či dotaz samozřejmě do -
stanete odpověď.

Připomínky přišly
a byly zapracovány

Na připomínky byl poměrně krátký čas,
protože vše muselo být uzavřeno s daným
před  stihem před vstupem nového JŘ v plat-
nost. Přesto připomínky přišly. Největší množ -
ství z nich se týkalo v návrhu omezené do-
pravy ze/do západní části města, a dokonce
i ze/na zastávku Lipiny. Ta je sice cestujícími
poměrně málo využívána, ale je o to důleži-
tější, pro tože se často jedná o starší občany,
kteří to mají do města (a zvláště na polikli-
niku) poměrně daleko.

Proto bylo vedením města rozhodnuto,
že dojde oproti návrhu k navýšení počtu spo-
jů tak, aby v pracovní dny v časech důležitých
pro dopravu k lékaři, na nákupy a zpět byl

zajištěn i ze západní části hodinový interval
spojů s tím, že spoje, kde je to (při zajištění
přípojů na vlaky) možné, budou vedeny až
do Lipin a zpět.

Výsledný jízdní řád 
včetně zapracovaných změn

Výsledný JŘ je uveden uprostřed Roštu.
Obě hlavní trasy jsou barevně odlišeny a po
připomínkách přidané spoje jsou podbar-
veny žlutě. Přidány byly 3 páry spojů do zá-
padní části města a jeden pár spojů byl (po
mírném omezení čekání na vlaky, aby se to
stihlo) prodloužen z Čáslavské až do Lipin. 

Další novinkou nového JŘ je zajištění ho-
dinového taktu (na trase 2) i o víkendu. To
umožní nejen spojení na vlaky, ale také na-
příklad snazší pohyb po městě včetně třeba
nákupů nebo nedělní cesty do kostela.

Jeden nedělní večerní pár spojů byl upra-
ven tak, že jede rychle po hlavní silnici až do
Lipin, aby z celého města zajistil spojení na
pro dojíždějící k nedělním vlakům.

Na co dát po 12. 12. pozor 
a jaké jsou nové možnosti
Hlavní změnou pro cestující z Račanské,

sídliště nebo Kladenské je, že doprava směr
nádraží často pojede dosud netypickým smě -
rem po trase 2. Přestože doprava ze sídliště
na vlak přes náměstí bude pro cestující po-
dobně rychlá, jistě bude nezvyk, sledovat JŘ
a nastupovat na druhé straně silnice.

Bohužel i v příštím roce pokračuje rozsáh-
lá výluková činnost na železnici. Spoje mají
stanovenou čekací dobu na vlaky, která ale
z důvodu jiných přípojů i spolehlivosti další
dopravy po městě nemůže být neomezená.
Přípoje u většiny spojů na trase 2 budou mít
přestupní interval 7 minut a čekací dobu dal -
ších 5 minut. To znamená, že při zpoždění do
cca 10 min (i těsně přes) by měl být přestup

zajištěn. Při větším zpoždění, pokud nechce-
te jít pěšky, lépe můžete než doposud využít
následující spoj, který pojede po zpočátku
shodné trase za necelou půlhodinu.

Další výhodou je poměrně pravidelné stří -
dání tras, které cestujícím s horší pohybli-
vostí umožní dojet si například nakoupit do
centra města bez docházení. To se týká i ces -
tujících ze západní části města, kteří mohou
na jeden jízdní doklad využít pokračování
jízdy mezi spoji a to jak na trase 1 (mezi smě -
ry), tak mezi trasami 1 a 2. Cestující např. ze
zastávky Pražská na nákup do centra města
se tak může dostat tak, že nastoupí na někte -
rý spoj na trase 1, dojede na železniční stanici
a odtud bude (na stejný jízdní doklad) po-
kračovat po trase 2 až do centra města. Mů-
že tak nastoupit např. v 9:14 na zastávce Praž -
ská a vystoupit v 9:35 na Pernštýnském náměstí
(pár metrů od Penny Marketu). 

Zajištěna je i doprava na hřbitov (zast. Par -
dubická) a to v pracovní dny i po poledni o ví-
kendu.

MHD vyčká 
na zpožděné vlaky

V případě přípojných vlaků zpoždění
má MHD (podle významu přípoje a provoz-
ních možností) stanovenu čekací dobu na
1–8 mi  nut. Věříme, že vyčkávání bude fun -
govat. Pří padné nedostatky můžete sdělit na
mhdpre louc@email.cz a zástupce města je
bude řešit.

Děkujeme za pomoc s vylepšováním MHD.
I když JŘ je hotov, v případě potřeb bude sa-
mozřejmě dál upravován tak, aby městská do -
prava operativně reagovala na potřeby obča-
nů a sloužila jim.

Přejeme co nejpříjemnější cestování.
                                          Ing. Pavel Matouš 
                                         řešitel MHD Přelouč

MHD dopracována podle Vašich požadavků
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Jízdní řád MHD Přelouč – víkend

Vlakový jízdní řád na koridoru
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V letošním roce uplynulo již 145 let od založení hasičského sboru
v Přelouči, jehož původní hasičská tradice stále přetrvává až do dneš -
ní doby. Sbor byl založen 25. 6. 1876 a zásluhu na jeho vzniku měli
tehdejší vážení a významní občané města Přelouče, a to přede-
vším ře ditel cukrovaru Jan Bartoníček. Ve vedení sboru byli: ve-
litel – Bed řich Kostka, jednatel – Václav Vondrák, pokladník – Jan
Dítě a správ ce vybavení a materiálu – Václav Maglen.1 Na základě
uspořádání veřejné sbírky ve městě bylo možné pořídit pro potře-
by sboru čtyřko lovou ruční stříkačku. Jednalo se dvouproudní stroj
od firmy Smekal, k němuž náleželo celkem 170 metrů hadic a 8 me-
trů savic. Prostor ný vůz pro přepravu mužstva i nářadí byl pořízen
o rok později.2

Mezi lety 1926–1933 probíhala výstavba Hasičského domu
v dneš ní Zborovské ulici, který je dobrovolnými hasiči využíván do-
dnes. Slavnostní otevření se uskutečnilo 13. 8. 1933.3 Začátkem ro-
ku 1976 bylo na hasičské stanici v Přelouči zřízeno i samostatné pra -
coviště Okresního požárního útvaru, a tak po dobu 40 ti let společně
působili v původním Hasičském domě hasiči profesionální i dob-
rovolní.4

Na konci 90. let 20. století došlo z důvodů neshod a rozdílných
názorů na vedení a činnost sboru k jeho rozdělení na dvě části –
Hasičský sbor České hasičské jednoty v Přelouči (HS – ČHJ) připo-
jený k Východočeské župě České hasičské jednoty se sídlem v Hlinsku
a Sbor dobrovolných hasičů Přelouč (SDH) patřící ke Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), který ukončil svou činnost
v Přelouči koncem roku 2015.5

V současnosti členové přeloučského sboru stále udržují nasta-
vené tradice, neboť aktivně působí v oblasti kultury, sportu, požární
ochrany a prevence, vzdělávání i práce s mládeží. Pořádají společen-
ské plesy, závody a soutěže v požárním sportu či taktická cvičení.

V letošním výročním roce má přeloučský sbor celkem 48 členů (30 mu -
žů a 18 žen) a 14 mužů působí ve výjezdové jednotce města (JSDH),
která je zařazena do kategorie JPOIII/1 v integrovaném záchranném
systému České republiky. Hasičský kroužek navštěvuje nyní celkem
33 mladých hasičů. 

Použité prameny a literatura:
TETŘEV, JAN. Srovnání činnosti hasičských sborů v Přelouči a Jení-

kovicích do konce druhé světové války. Jeníkovice, 1986. Střední
odborná činnost. Gymnázium Přelouč. Bez ISBN. 

PAVLÍK, Jindřich. 120 let sboru dobrovolných hasičů v Přelouči:
1876–1996. Chlumec nad Cidlinou, 1996. Bez ISBN

Vzpomínky Jindřicha Pavlíka – bývalého náměstka starosty sboru
a kronikáře ČHJ Přelouč. Z ústního rozhovoru zapsáno dne 10. 11.
2015 – osobní záznam autorky.

Městské muzeum Přelouč:
Fotografie z let 1900–1935.

Kateřina Vrbová

1    TETŘEV, JAN. Srovnání činnosti hasičských sborů v Přelouči a Jeníkovicích do konce
druhé světové války. Jeníkovice, 1986. Střední odborná činnost. Gymnázium Pře-
louč. s. 6. Bez ISBN. 

2   PAVLÍK, Jindřich. 120 let sboru dobrovolných hasičů v Přelouči: 1876 – 1996. Chlu-
mec nad Cidlinou, 1996. s. 9 –10. Bez ISBN                    

3   TETŘEV, JAN. Srovnání činnosti hasičských sborů v Přelouči a Jeníkovicích do konce
druhé světové války. Jeníkovice, 1986. Střední odborná činnost. Gymnázium Pře-
louč. s. 21–22. Bez ISBN.

4   PAVLÍK, Jindřich. 120 let sboru dobrovolných hasičů v Přelouči: 1876–1996. Chlu-
mec nad Cidlinou, 1996. s. 20. Bez ISBN                          

5   Vzpomínky Jindřicha Pavlíka – bývalého náměstka starosty sboru a kronikáře
ČHJ Přelouč. Z ústního rozhovoru zapsáno dne 10. 11. 2015 – osobní záznam
autorky.

145. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU V PŘELOUČI
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Všechny oddíly Sokola zahájily v září své
normální cvičení. Velkou radost máme z to -
ho, že se přihlásili i noví zájemci na badmin-
ton a některá děvčata zatoužila naučit se
hrát volejbal. Docházku sice narušují povin-
né karantény související se školní výukou, ale
člověk si pomalu zvyká na to, že musíme
stále myslet na opatření proti koronavirové
epidemii. Mrzí nás proto, že z tohoto důvo-
du se nekoná tradiční mikulášská besídka,
ale doufáme, že se najde jiná příležitost, aby
děti ukázaly, co se v Sokole naučily. 

8. října jsme si u naší sokolovny připomněli
památný den sokolstva. Toto datum nebylo
vybráno náhodou, ale připomíná tragickou
noc ze 7. na 8. října 1941, kdy bylo na celém
území protektorátu pozatýkáno tisíc pět set
sokolů, kteří byli pak mučeni, vězněni a od-

vezeni do koncentračních táborů. Cílem té-
to nacistické akce bylo spolek zcela zlikvi-
dovat. Na mnoha místech v ČR probíhají
v ten to den různé vzpomínkové akce. Bývají

vyvěšeny sokolské prapory, někteří nosí na
oblečení sokolské kokardy, někde se pořádá

Večer sokolských světel. Nikdy bychom ne-
měli zapomenout na ty, kteří položili svůj ži-
vot za naši svobodu.

J. Lelková
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PROSINEC V JAKUB KLUBU
a JAKUB KLUBU 18

Ještě začátkem listopadu se děti
vracely k halloweenskému tvoření, které se moc
líbilo. Děti tvořily dýně, netopýrky, lampičky, ma -
lovalo se na obličej a společně jsme opékali. Byl to
super den! 

V listopadu jsme se věnovali tématu „Moje
tělo, můj chrám.“ Zaměřili jsme se na naše osob-
nosti, na zdravý životní styl a také na to, co nám
škodí. V klubu jsme se opět vařili, což děti velmi
baví. Výsledek stojí za to a děti to, co uvaříme
v klu bu, zkouší i doma, což je fajn. Nejen že se
učí novým věcem, zlepšují své dovednosti, ale ta-
ké dělají doma radost.

Zaměřili jsme se na téma kouření, což vidíme
mezi dětmi a mladými jako přetrvávající problém.
Důvodem, proč s tím začínají je, aby zapadli do
party. Cílem bylo ukázat dětem a mladým realitu,
k čemuž jsme využili různá videa. Názorně jsme
si spočítali, kolik se za cigarety utratí a výsledkem
bylo překvapení, že ta částka je poměrně vysoká
a co všechno by se za ni dalo pořídit.

Již v listopadu jsme začali tvořit dárečky na
Vánoce, na které se těšíme. Prosinec bude plný
tvoření a pečení. Čeká nás Mikulášská besídka
a vánoční besídka s dětmi, kdy si u jednoho stolu
dáme něco dobrého, budeme zpívat koledy a po -
vídat si o Vánocích. A snad pod stromečkem na-
jdeme i nějaké dárky. Kdo ví? Přijď to zjistit! ☺

Mirka Škávová, vedoucí

Poděkování za Potravinovou sbírku
v Tescu Přelouč

V sobotu 20. 11. 2021 proběhla celonárodní
potravinová sbírka potravin a drogerie pro po-
třebné lidi. V Přelouči probíhala sbírka v Tescu,
kde jsme zaznamenali 153 dárců a celkem daro-
vali asi 620 kg trvanlivých potravin a základní dro -
gerie. Velký dík patří studentům gymnázia, cel-
kem se jich zapojilo do sbírky 9 a pomohli nám
při předávání letáčků a vysvětlování účelu sbírky
zákazníkům Tesca. 

Tříkrálová sbírka 
2022

Tříkrálová sbírka 2022 už pomalu klepe na
dveře. V Přelouči a okolních obcích proběhne
koleda 6. 1. – 9. 1. 2022. Dne 6. 1. 2022 od 9:30
plá nu jeme slavnostní zahájení na Masarykově
ná městí v Přelouči a v neděli 15. 1. 2022 bude
sbírka zakon čena tradičním Tříkrálovým kon-
certem žáků ZUŠ Přelouč v kostele sv. Jakuba. 

Bohužel vypadá to, že i ta letošní koleda pro-
běhne asi trošku jinak, než jsme zvyklí. V tuto
chvíli je v plánu koledování s ochrannými opa-
třeními. Průběh a její podoba se však bude od-

víjet od aktuální situace a vyhlášených opatření.
V jednotlivých obcích vás budou informovat sta -
rostové v rozhlasech a na webových stránkách. 

Po loňské zkušenosti i pro letošní sbírku je při -
praveno on-line koledování formou virtuální po -
kladničky. Ta bude celostátně spuštěna ještě před
oficiálním zahájením sbírky na ww.trikralovasbir-
ka.cz. Zadáním PSČ určíte, do které Charity bude
Váš dar přesměrován.

Náš výtěžek v roce 2021 byl 160 195,- Kč!
A do naší charity se vrátilo 65 % získaného vý-
těžku. Částku jsme použili na podporu projektu
pomoci dětem v Indii přes Diecézní charitu Hra-
dec Králové a k dofinancování našich služeb. Do
Jakub klubu jsme pořídili nové vybavení (pro-
jekční plátno, počítač, sportovní vybavení), dále
pak materiál na tvoření s dětmi nebo pracovní
ná činí, díky nimž děti rozvíjejí své pracovní a tvo -
 řivé dovednosti. Z části výtěžku byly hrazeny čty -
ři výlety během prázdnin, kterých se zúčast nily
také děti z pěstounských rodin a rodiny ze služ-
by SASRD.

Služba Podpora rodiny využila sbírkové pe-
níze na pronájem prostor pro šatník a sklad trvan -
livých potravin a na nákup potravin pro rodiny
v nouzi. Pracovnice poskytují služby rodinám v ne -
příznivé životní situaci, kdy není v jejich schopnos-
tech se se situací vypořádat bez pomoci a jejímž
vlivem je ohrožen zdravý vývoj dětí. Výtěžek tří krá -
lové sbírky byl využit také na dobrovolnické pro-
gramy pro seniory. Do půjčovny kompenzačních
pomůcek bylo pořízeno chodítko s deskou. 

Mirka Škávová, koordinátorka

V říjnu letošního roku jsme zahájili již pátý roč-
ník našeho vědecko-technického kroužku, který
no vě probíhá každý týden v dílnách prvního stup -
ně ZŠ Masarykovo náměstí v Přelouči. Poslední
zářijový den jsme se společně potkali na Dni ote -
vřených dveří, který letos proběhl trochu netradič -
ně na dvoře základní školy. Počasí se nám vyvedlo,
a tak jsme mohli přivítat naše lektory, sponzory,
paní ředitelku školy, ale i paní starostku a pana
místostarostu Přelouče. Zábavný program a ukáz -
ky toho, co na kroužku děláme, pomohlo přilákat
další účastníky z řad rodičů a dětí. Budoucí vědá-
toři si mohli vyzkoušet praktické úkoly, třeba při
programování robotů nebo stavění obvodů ze
stavebnice Boffin.

Naši lektoři se každý se svojí skupinkou potká-
vají pravidelně v pondělí, úterý a čtvrtek v odpo-
ledních hodinách. Lektor Petr Kudrna učí své kluky
základům elektrotechniky, které pro lepší před-
stavivost demonstruje na praktických příkladech.
Všichni si vyzkouší, jak se měří základní elektrické
veličiny, zjistí, na jakých principech fungují vybra -
né elektro součástky, jako odpor, kondenzátor,
tran zistor, nebo LED dioda a zkusí si s z nich vyro-
bit i nějaký zajímavý obvod. Za pomoci stavebnic

si pak mohou vyzkoušet, co všechno obnáší se-
stavení složitějších obvodů jako FM rádia, alarmu
nebo třeba audio zesilovače. Také jsme pořídili
novinku elektronické stavebnice Boffin, obsahu-
jící speciální fix s vodivou náplní, se kterým je mož-
né nakreslit některé funkční součástky nebo ce-
lé obvody. Díky tomu můžeme vymyslet spoustu
vlastních zapojení a rozvíjet tak představivost na -
šich vědátorů. 

S Petrem Vlčkem, který vede úterní skupinku,
si mladí vědátoři zlepšují své dovednosti při tvor -

bě funkčního vozítka, které bude osazené mikro -
kontrolérem Arduino nano, a které bude možné
programovat. Většinu dílů si budou vyrábět sami
a ty složitější vytiskneme na 3D tiskárně. Vozítko
si pak všichni samozřejmě mohou odnést domů,
aby si do něj mohli nahrávat svoje vlastní progra -
my a rozvíjet tak logické myšlení. V podobném
duchu se nese i naše poslední, čtvrteční setkání
pod taktovkou lektora Milana Špačka, který je
spoluautorem projektu vozítka. Kromě kluků do -
chází v tento den i jedna mladá vědátorka, která
bezvadně zvládá všechny výzvy třeba i při progra-
mování v jazyku Scratch. 

Abychom naše vědátory ještě více motivo-
vali, máme pro ně na letošní rok zase připravené
soutěže. Každý se může zúčastnit, vyhrát zajíma-
vé ceny, a přitom se ještě něco naučit.

Na závěr bychom rádi poděkovali našim part-
nerům SUMO s.r.o. a ELEKTRÁRNA CHVALETI-
CE a.s. (skupina SEV.EN ENERGY) bez jejichž fi-
nanční podpory by nebylo možné vědecko-tech-
nický kroužek realizovat. Velké poděkování rovněž
patří našim lektorům, Petrovi Vlčkovi, Milanovi
Špačkovi a Petrovi Kudrnovi, kteří svým nasazením
pomáhají popularizovat vědu a techniku v regionu.

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

Vědecko-technický kroužek Energie jinak jede zase v plné síle

Zprávy ze Sokola

Poslední sobotu v říjnu uspořádali v Tu-
pesích pro děti i dospěláky zábavný pro-

gram s názvem DÝŇOVÁNÍ A POUŠTĚNÍ
DRAKŮ. Přikládáme malé ohlédnutí z této

velice vydařené akce. Fotografie nám zaslal
Petr Šurkala.

DÝŇOVÁNÍ A POUŠTĚNÍ DRAKŮ V TUPESÍCH 
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Se svatým Martinem, z dobrot se radujem!
Listopad nebývá příliš optimistický měsíc – příroda působí s opa-

daným listím poněkud pochmurně, a když se k tomu přidá typicky
podzimní sychravé počasí, jednoho to ven zrovna neláká. Ale to
vůbec nevadí! Je totiž minimálně jeden důvod, proč se na listopad
těšit a radovat se z toho, že můžeme být v teple domova. O čem
mluvíme? No ano, o Svatomartinském posvícení! Přeci, když domov
provoní omamná vůně koláčů, nebo pečené husičky se zelím, to je
panečku hned lepší nálada. 

Svátek sv. Martina je v našem Domově
každoročně očekáván. Klienti, kteří již u nás
žijí delší čas, vědí, a ti co nevědí, ti se již do-
slechli, že v tento den se mohou těšit na ho s -
tinu. V kuchyni si totiž opět přivstanou, aby
připravili pro klienty i zaměstnance voňavé
husí stehýnko se zelím a domácími knedlíky. 

Čekání na tento chutěmi vyšperkovaný den si klienti uměli díky
aktivizačním pracovnicím hezky zpříjemnit. 

V rámci klubu Kuchařinek, který proběhl jen pár dní před svát-
kem sv. Martina, se naši obyvatelé pustili do pečení se vší parádou.
K odpolední kávičce si společným přičiněním připravili nejen mo-
ravské koláčky, ale
také sněhové koule
s vůní kokosu a sa-
mozřejmě nemohly
chybět ani smažené
koblížky. 

Řekněte sami, ta -
 kový vůněmi a chu-
těmi protkaný listo-
pad by si jeden ne-
chal líbit 😊. 

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

Výlet za každého počasí
Předpověď počasí na 2. 11., kdy jsme měli

naplánovaný výlet z Heřmanova Městce přes
Kostelec u Heřmanova Městce a Konopáč
zpět do Heřmanova Městce, říkala, že bude
celý den pršet. Proto jsme se rozhodli 2. 11.
ráno akci odvolat. Několik členů se rozhod-

lo (když už jsou na zastávce autobusu), že
po jedou, ať je počasí, jaké chce. Přesvědči -
li nás, tak se jelo. Výlet začal návštěvou cuk-
rárny, kdy se čekalo na ty, kteří dojížděli au-
tem. Naše další cesta vedla přes zámecký
park do Kostelce, odkud někteří odjeli auto -
busem do Heřmanova Městce. Naše cesta
vedla dál na Konopáč. Zde jsme byli příjem-
ně překvapeni tím, že byla otevřena restau-
race, kde jsme zůstali na oběd. Cesta mezi
zahrádkami nás dovedla zpět do Heřmano-
va Městce, odkud někteří odjeli autem, ostat -
ní autobusem. Pro osm statečných, kteří se
výletu zúčastnili, to byl zážitek, na který bu-
dou dlouho vzpomínat. 

16. 11. jsme využili předsálí sokolovny,
tento prostor umožnil setkání většího počtu
účastníků. Jedenatřicet členů by se do klu-
bovny na starém úřadě nevešlo. Na progra-
mu jsme tentokrát měli kromě organizač-
ních záležitostí také tvořivou činnost. Ma-
lovali jsme totiž na kamínky, které se dají
využít jako malý dárek s přáním, jako posel-
ství s názvem „Přenes mě dál.“ S těmito ka-

mínky se setkáváme na různých místech.
Připravili jsme si náměty, používali jsme
buď temperové nebo akrylové barvy. Díky
vstřícnosti Sokola jsme se mohli ve větším
počtu zabývat tvořivou činností. 

Příště nás čeká setkání s hudební skupi-
nou ze školy Svítání. I tentokrát musíme po -
žádat o důstojnější, a hlavně větší prostory.
Tuto akci pořádáme s laskavým svolením
Domu dětí a mládeže 29. 11. Náš Klas vyro -
bil pro členy souboru drobné dárky.

Doufejme, že budeme moci naše akce
usku tečnit a nebude nás blokovat opět epi -
 demiologická situace jako první letošní té-
měř půlrok.                                     Kubátovi

KLUB AKTIVNÍ SENIOR (KLAS)

Zprávy z Klasu

Pravidla silničního provozu 41
V poslední době se stále více objevuje fenomén – koloběžka.

Jejímu narůstajícímu užívání přispívá i možnost elektrického po-
honu. Koloběžkaří nejen děti, náctiletí, ale i dospělí nezřídka po-
kročilého věku. Podle chování koloběžkářů ale lze usuzovat, že má-
lokdo z nich ví, že dle zákona je koloběžka posuzována jako jízdní
kolo a koloběžkář jako cyklista, tedy řidič. Takže zjednodušeně pro
připomenutí. Koloběžka musí být vybavena jako jízdní kolo, vpře-
du odrazkou bílé vzadu červené barvy, na paprscích předního ne-
bo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou
oranžové barvy na každé straně kola; za snížené viditelnosti (tj. od
soumraku do úsvitu, za mlhy či hustého sněžení a deště) bílým svět-
lem vpředu a červeným světlem vzadu.            (pokračování příště)

Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

Linka důvěry 
Ústí nad Orlicí 

informuje
Jménem obecně prospěšné společnosti KONTAKT Ústí nad Orlicí,

která zřizuje krajskou Linku důvěry Ústí nad Orlicí, bychom chtěli
poděkovat za Vaši finanční podporu, kterou jste nám v roce 2021
poskytli. Této podpory si velmi vážíme. 

Bez podpory měst a obcí a Pardubického kraje bychom nemohli
poskytovat služby v neomezeném provozu, jako je poskytujeme do -
posud, již 26 let. 

Linka důvěry je sociální službou s posláním podpořit a krátko-
době provést člověka situací, které přesahuje jeho momentální při-
rozené zdroje. Tuto pomoc poskytujeme telefonicky, přes Skype
nebo e-mail. Bližší informace o naší službě naleznete na webových
stránkách www.linkaduveryuo.cz.

V roce 2021 se na nás lidé obraceli nejen s osobními, vztahovými
a dalšími otázkami, ale také s tématy spojenými s aktuální korona-
virovou situací v souvislosti s onemocněním Covid 19.

Přejeme vedení města Přelouč a občanům pevné zdraví, štěstí
a spokojenost v roce 2022. 
                    Jarmila Hrušková, ředitelka o. p. s.

Elektrárna Chvaletice modernizuje 
biologickou čistírnu odpadních vod
Biologickou čistírnu odpadních vod provozuje Elektrárna Chva -
letice v katastru obce Trnávka už více než 45 let. Na čištění splaš -
kových vod ji využívá i samotná obec pro několik stovek zdejších
obyvatel i pár firem v okolí, kde se čistička nachází. V současné
době prochází modernizací.

„V současné době zde probíhají dvě důležité akce. Kompletní čiště -
ní technologie, které se dělá pravidelně jednou za čtyři roky. Možná ješ -
tě o něco důležitější je však výměna dvou dmychadel na provzdušňo -
vání kalu,“ uvedl Kamil Landsmann, vedoucí oddělení chemických
režimů Elektrárny Chvaletice. Výměna dmychadel byla naplá no vá na
už před časem, protože se jedná o více než půlmilionovou investici,
k realizaci došlo až letos. „Nejde jen o prostou výměnu zařízení, které
je na hranici životnosti. Modernizací technologie se vyřeší i další prob-
lémy, například přehřívání a sníží se i hlučnost,“ doplnil vedoucí. 

Princip biologického čištění spočívá v odstranění organického zne -
čištění působením mikroorganizmů, zejména bakterií, které z od -
padní vody dokážou zlikvidovat až 99 % organického znečištění
i sloučenin dusíku a fosforu. Ročně čistič kou v Trnávce pro teče zhru -
ba 40 000 m3 vody, která se ná sled  ně vrací do vodoteče. Kvalita vy -
čiš tě  né vody se pra vi del ně kon  tro luje z ode  bíraných vzorků. Na do -
 držování veškerých legislativních opatření dohlíží vodoprávní úřad.

odd. komunikace, E. Maříková

Vánoční shon je na dohled. Přeplněné
obchodní domy a přilehlá parkoviště jsou
výzvou pro nenechavé ruce některých
spoluobčanů.

Počtem kapesních krádeží náš kraj sice
patří k těm méně zasaženým, přesto je na
místě být ještě více ostražitý, než jindy. Ně-
kteří z vás se možná vydají na nějaké vánoč -
ní trhy. Tady to platí dvojnásob. 

Dovolte, abych zde věnoval pár řádků
dobře míněným preventivním radám.

Pamatujte na to, že auto opravdu není
trezor. Nenechávejte v něm nic cenného,

když ho opouštíte na
par kovišti.

Hlídejte si svoje ka-
belky, tašky a aktovky,
nenechávejte je ani na
chvíli bez dozoru. Ne-
víte, jestli nejsou na blíz -
ku nenechavé ruce.

Peněženku noste, pokud možno, v ná-
prsní kapse a ne na vrchu tašky, kabelky či
batohu. Stejné platí o osobních dokladech,
klíčích, mobilech a dalších cennostech.

Kontrolujte uzavření svých zavazadel.
Pozor na lidi, co se ptají třeba na cestu,

nebo chtějí přečíst drobné písmo na zboží,
mohou tím jen chtít odlákat vaši pozor-
nost a připravit tak půdu pro „kolegu“, kte-
rý vám v tuto nestřeženou chvíli odcizí pe-
něženku.

Dbejte zvýšené opatrnosti při výběru pe -
něz z bankomatu, nebo u peněžní přepážky.

PIN kód vaší karty nepatří na papírek do
peněženky. Ve vaší hlavě je bezpečnější :-)

Přeji vám pohodové vánoční svátky,
hodně zdraví a štěstí.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
Tísňová linka: 156 – ne z mobilních

telefonů
Telefon: 466 959 660
Mobilní telefon: 736 641 952
E-mail: mp@mestoprelouc.cz

– neoznamovat akutní
záležitosti, které se mu-
sí řešit okamžitě

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

MĚSTSKÁ 
POLICIE

informuje 
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Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč

Úřad práce ČR evidoval k 31. 10. 2021 celkem 251 689 ucha -
ze  čů o zaměstnání (UoZ), o 10 453 méně než v předchozím
měsíci a o 19 996 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob
činil 3,4 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v říjnu v Mo -
 ravsko slez ském (5,1 %), Ústeckém (5 %) a Karlovarském kra-
ji (4,3 %). Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubic-
kém kraji (2,1 %).

Informace o nezaměstnanosti – 
Pardubický kraj – říjen 2021

K 31. 10. 2021 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Par -
dubicích celkem 7 703 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl
o 393 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stej-
ným obdobím minulého roku je nižší o 1 166 osob. Podíl na oby-
vatelstvu v Pardubickém kraji 2,1 %. V průběhu měsíce bylo
nově zaevidováno 1 255 osob. Z evidence během měsíce odešlo
celkem 1648 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchaze-
či). V evidenci bylo 1 513 osob se zdravotním postižením, což
představovalo 19,6 % z celkového počtu nezaměstnaných. Kraj
evidoval k 31. 10. 2021 celkem 17 627 volných pracovních míst.
Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,4 ucha-
zeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu
v okresech a obcích s rozšířenou působností

Pardubického kraje k 31. 10. 2021
Litomyšl 1,1 %, Polička 1,3 %, Holice 1,3 %, Ústí nad Orlicí 1,5 %,

Žamberk 1,8 %, Hlinsko 1,9 %, Vysoké Mýto 2,0 %, Pardubi-
ce 2,0 %, Lanškroun 2,2 %, Chrudim 2,3 %, Svitavy 2,4 %, Čes -
ká Tře bo vá 2,5 %, Králíky 2,7 %, Přelouč 2,9 %, Moravská Tře-
bová 3,3 %.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozší-
řenou působností:
Přelouč 2,9 %                Pardubice 2,0 %                Holice 1,3 %

Vybrané obce region Přeloučsko – 
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích

je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc říjen 2021 byla v ob-
cích regionu Přeloučsko: Sovolusky 7,1 % (6), Semín 4,8 % (19),
Zdechovice 4,5 % (22), Turkovice 4,4 % (8), Valy 3,9 % (14), Stra-
šov 3,2 % (8), Sopřeč 3,1 % (7), Žáravice 3,1 % (2), Stojice 2,9 % (4),
Přepychy 2,7 % (1). 

Sledujte průběžně informace na: www.uradprace.cz. Zde na-
jdete informace ohledně aktuálních úředních hodin, formuláře,
kontakty na pracovníky a další informace.

Hlášení volných pracovních míst – hlášenka ke stažení:
www.uradprace.cz/web/cz/hlaseni-volnych-pracovnich-mist-1,
kontaktní telefon: 950 144 710.

Kontakty na pracovníky Přelouč:
https://www.uradprace.cz/web/cz/prelouc
vedoucí                                                                         950 144 407

martina.malinska@uradprace.cz
zprostředkování zaměstnání                             950 144 401–406
NSD – hmotná nouze                                         950 144 520/503
SSP                                                                 950 144 501/502/504
příspěvek na péči                                        950 144 521/505/723
dávky OZP (průkazky)                                                950 144 506

„Zpráva z podkladů ÚP“.

název
Uchazeči o zaměstnání

(UoZ) celkem
Podíl nezam. 

na obyvatelstvu v %

Přelouč 190 2,8

Chvaletice 63 3,0

Břehy 29 4,5

Choltice 22 2,6

V této rubrice si poměrně často připomínáme zejména osudy
lidských obyvatel Přelouče a Přeloučska. Společně s nimi zde však
žili a žijí i zvířecí obyvatelé. Dokládají to již některé kosterní pozůs-
tatky zvířat z pravěku a středověku, které máme v přeloučských
muzejních sbírkách. Lze však najít i artefakty z 20. a 21. století, které
v kombinaci s písemnými prameny mohou vydat zajímavé infor-
mace. V dnešním článku se o to pokusíme.

V poslední době se daří díky spolupráci se zájemci o povrcho-
vou prospekci nacházet na Přeloučsku různé kovové předměty,
které patřily zvířatům, resp. které jimi byly označeny. Jedná se o pta -
čí či ornitologické kroužky a psí známky. 

Díky nálezům a darům pana Jaroslava Nahaje ze Štěpánova byly
v roce 2021 přeloučské sbírky obohaceny o velký soubor ptačích,
resp. ornitologických kroužků. Vyloženě ornitologický je kroužek,
který byl nalezen na k. ú. Štěpánov u Přelouče v bývalém sadu u sil -
ničky na Klenovku – v blízkosti kóty 229. Je zavinutý, hliníkový a čte -
me na něm nápis „N. MUSEUM/PRAHA/D-76086“. Průměr má zhru -
ba 1 cm a výšku 1,3 cm. Autor článku kontaktoval Kružkovací stanici
Národního muzea v Praze, která má databázi kroužkovaného ptac-
tva. Ta sdělila, že kroužek nosil havran polní, který byl kroužkován
22. listopadu 1983 v Pardubicích-Nových Jesenčanech. Kroužko-
vatelem byl RNDr. Kryštof Harant (1951–2009). V té době byl havran
dle zprávy starý nejméně jeden rok a vzhledem k tomu, že se tento
ptačí druh dožívá ve volné přírodě i více jak 15 let, mohl žít u Štěpá -
nova ještě kolem roku 1997.

Druhou skupinu tvoří ptačí kroužky, které nepatřily ptactvu ve
volné přírodě, ale spíše holubům domácím či (v daleko menším
množství) kurům domácím (slepicím). Pan Nahaj nalezl a odevzdal
celkem 19 rozlišovacích kroužků, všechny byly v Horeckém lese (me-
zi obcemi Štěpánov a Veselí). Jsou z různých materiálů (plast, hli-
ník). Většinou mají výšku 1 cm a průměr také 1 cm. Podle nápisů
na kroužcích a databází dostupných na internetu lze zjistit, že je
nosili jedinci narození v letech 1959–2018 a dokonce i místa, ze
kterých pocházeli. Někdy pak i jména jejich majitelů. Zkusíme je
seřadit chronologicky. Je však nutno poznamenat, že systém zna-
čení těchto kroužků je poněkud nejednotný, může tak dojít k ne-
přesnostem (kroužky mohly být teoreticky použity i druhotně, i když
to není správný postup).

Nejstarší kroužek je z roku 1959, patřil středně velkému holubu.
Jeho majitel Jiří Syrovátka byl z Karlových Varů. Následuje série
tří poštovních holubů z Tachlovic (okres Praha-západ) narozených
v letech 1966, 1970 a 1974. Jméno majitele se nepodařilo dohledat.
Roku 1975 přišel na svět poštovní holub, který patřil nám již nezná -
mému majiteli z Varnsdorfu (okres Děčín). V roce 1977 se narodil
poštovní holub z NDR (Německé demokratické republiky), majitel
byl dle nápisu pan Jung. Následuje kroužek většího průměru vel-
kého druhu drůbeže, majitele ale nelze snadno dohledat. Jedinec
se narodil v Česku roku 1980. Z Prosiměřic (okres Znojmo) pocházel
poštovní holub narozený roku 1981, jeho majitelem byl Lubomír Šla -
pák. Z Holešova (okres Kroměříž) byl poštovní holub, který přišel
na svět roku 1984, majitel byl Miroslav Odstrčil. Až z NDR byl ho-
lub narozený roku 1985, bližší místo ani majitele zatím neznáme.
Ve stejném roce přišel na svět dle průměru kroužku velký druh drů-
beže z českých zemí. Na Přeloučsku skončil život holub narozený
roku 1987 v zatím blíže neurčeném místě v Československu. Dále
je na řadě poštovní holub nejspíše z NDR narozený v roce 1988 v blí -

že zatím neurčeném místě. Z 90. let 20. století máme pouze dva krouž-
ky: poštovního holuba opět z Tachlovic (okres Praha-západ) na-
rozeného roku 1991, jehož majitele neznáme a poštovního holuba,
který přišel na svět roku 1992 v Týně nad Vltavou. Totožnost jeho
majitele se nepodařilo dohledat. V roce 2000 se ve Svítkově narodil
poštovní holub, jeho majitelem byl Luděk Hruška. Jediným bezpeč-
ně přeloučským kroužkem je kroužek poštovního holuba narozené-
ho roku 2012, majitelem byl Drahoslav Drábek. Nejmladším poštov-
ním holubem je ten narozený roku 2018 ve Svítkově, majitel byl opět
Luděk Hruška. Kuriozitou je německý kroužek z roku 1981 s nápisem
„HENNE“ (slepice), který mohla nosit teoreticky drobná slepice pů -
vodně z okolí Drážďan, kterou si zřejmě přivezl některý chovatel
z oko lí Přelouče. Vzhledem k tvaru kroužku nelze ale vyloučit varian -
tu, že se jednalo o holuba, jehož německý majitel se jmenoval Henne.

Všechny tyto kroužky byly nalezeny na různých místech v Ho-
reckém lese. Z toho lze soudit, že tyto ptačí druhy ulovil některý
dravec a v Horeckém lese je spořádal. Zbyl po nich pouze kroužek.
Dravcem mohl být jestřáb lesní, samice krahujce obecného či ně-
který druh kuny. Lze soudit, že holubi (zejména ti ze vzdálenějších
lokalit) mohli doletět do doletové vzdálenosti jestřába, který je ná-
sledně ulovil a snědl nedaleko Přelouče. Vzhledem k velkému ča-
sovému rozpětí se muselo jednat o více dravců postupně.

Dále máme ve sbírkách kontumační a psí známky. Sloužily k ozna-
čení psů, za které byl zaplacen roční poplatek, v případě kontu-
mačních pak k označování psů, kteří prošli prohlídkou u veterinární-
ho lékaře v rámci boje proti vzteklině a dalším infekčním chorobám.
Kontumační známky většinou nemají uvedený letopočet. Nalezl je
a odevzdal v letech 2016–2018 pan Petr Šimák z Přelouče. Celkem
se jedná o 11 kusů. Šest z nich značilo psíky přímo z Přelouče, dvě ze
Lhoty a po jedné známce máme z Tupes, Štěpánova a Loděnice. Jsou
převážně z mosazi. Sedm má tvar kosočtverce, dvě jsou kulaté, jedna
čtvercová a jedna dokonce šestistranná. Nechybí otvory na zavěšení
známek k obojku. Na lícové straně je v šesti případech ležící psík, ve
čtyřech případech stojící psík a jedna je bez vyobrazení psa. Převáž-
ně na rubové straně pak najdeme vždy nápis konkrétní obce, okresu,
číslo známky a v případě psích známek i letopočet (jen ve třech pří -
padech a vždy z Přelouče – 1937, 1941 a 1946). V roce 2021 pak jednu
kontumační známku přidal pan Jaroslav Nahaj, pochází dle nápisu
z Chvaletic (tj. dnešní Hornické Čtvrti). Ve stejném roce do sbírek
při byla ještě kontumační známka nalezená panem Jiřím Forchtne-
rem z Přelouče, nosil ji psík z Valů nad Labem. 

Několik zvířecích příběhů z Přeloučska z 20. a 21. století 
(co mohou prozradit ptačí kroužky a psí známky)



Historie

29

p
ro

si
n

e
c 

2
0

2
1

12/21

Historie
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

28
12/21

Šimákovy psí a kontumační známky lze datovat do období od
20. let 20. století do 40. let 20. století. Známka z roku 1941 má čes -
ko-německý nápis. Nahajova známka byla nalezena v blízkosti Zde-
chovic. Zobrazuje stojícího psíka a má „neobarokní“ tvar. Lze ji da-
tovat do let druhého desetiletí 20. století. Forchtnerova známka je
opět kosočtvercová s ležícím psíkem, pochází z 20. až 40. let 20. sto -
letí a byla nalezena u Přelouče.

Autor tohoto textu se pokusil dohledat, jestli existují archivní
zápisy, ze kterých bychom dokázali zjistit, o jaké psy se konkrétně
jednalo a kdo byli jejich majitelé. Bohužel se ale zdá, že soupisy psů
z Přelouče se ve Státním okresním archivu v Pardubicích nedocho-
valy. Známky byly převážně nalezeny na polích v bezprostřední blíz -
kosti Přelouče. Psi je zde mohli ztratit, popřípadě zde byli po smrti
i se známkami zakopáni.
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                                              Mgr. Matěj Pešta, 
                                             správce muzejních sbírek, KICMP, 
                                             +420 731 697 085, muzeum@kicmp.cz

1848 už pokročilo a o měsíc později vyústilo v boje na barikádách
v pražských ulicích.

Václav Pour se stal vlivnou osobností. Našel řadu stoupenců ve
své i okolních obcích (kromě výše zmíněných to bylo také Veselí
a Jedousov). Choltičtí konzervativci jim spílali do „kazimírů“ a bu-
řičů. Dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, zda už tehdy Václav
Pour osobně znal Karla Havlíčka Borovského. Teoreticky vzato se
mohli poznat již během studií v Praze na konci 30. let 19. století.
Pour byl ovšem o čtyři roky starší a navíc víme, že práva nedostu-
doval. Pokud by tehdy k seznámení došlo, spadalo by patrně do
roku 1838 nebo 1839, kdy Karel Havlíček začal v Praze studovat fi-
losofii. V následujícím roce již, jak z výše uvedeného víme, Václav
Pour hospodařil ve Valech. (Zatím v otcově mlýně, majitelem val-
ského mlýna (spolu s manželkou Františkou) se stal až roku 1850.)

Za svatodušních bouří
Napětí vzrušením nabitých dní nakonec vyústilo ve známé sva-

todušní bouře. Praha se od pondělí 12. června 1848 proměnila té-
měř na týden v bojiště. Boje na pražských barikádách se dočkaly
ohlasu i na venkově a někteří se rozhodli přijet Praze na pomoc, me -
zi nimi i Václav Pour se svými stoupenci. Nejprve však bylo potřeba
opatřit si zbraně.

Ve čtvrtek 15. 6. 1848 večer vyrazil Václav Pour se svými sympa-
tizanty z Valů a Veselí do Choltic. Houf připomínal stará selská
pozdvižení – ozbrojen byl kosami, cepy, vidlemi. Po nedlouhém
pochodu dorazil na nádvoří choltického zámku a zde došlo k vzru-
šenému jednání. Nejprve Pour jednal s direktorem Smetanou, po-

sléze se samotným hrabětem Janem Thunem. Thun vyšel na nádvoří
chráněn pro jistotu pod kabátem skrytým plechovým plátem a za
doprovodu dvou dcer s dýkami v rukou. Hovor byl vypjatý, Pour
požadoval vydání zbraní, které se nacházejí v zámku. Jedna z Thu-
nových dcer ukázala prý na Pourův revoluční červený šátek na krku
a s opovržením poznamenala: „Vy, juristo, nestydíte se jít s rebelan-
ty?“ Pour byl však neoblomný. V jistou chvíli prý hrabě zvolal: „Za-
vřete ho!“ Nikdo se však neodvažoval tento příkaz splnit. (Prý tu
chyběl zlý šafář přezdívaný Hrom, který by určitě Thunův příkaz
vyplnil.) Snad ani sám hrabě si zcela nepřál vyplnění příkazu, bylo
by velice riskantní a mohlo by být počátkem potyčky, která by pro
Thunovu stranu nedopadla dobře. Šlo hlavně o čas. Služebnictvu
hraběte Thuna se mezitím podařilo vynosit na druhé straně zámku
zbraně do obory a skrýt je. Když Václav Pour se svými příznivci pro-
nikl do zámecké zbrojnice, našel ji prázdnou.

Dav odcházel s nepořízenou. Pomocník z hraběcí zahrady stačil
ještě po Pourovi vystřelit, ale bez úspěchu. Záhy byl vyslán ze zámku
lokaj Špaček do Pardubic, aby bylo proti Pourovi vojensky zasaže-
no. Václav Pour byl skutečně vojáky vyslanými z Pardubic zatčen
a čtvrt roku vězněn.

Hrabě Jan Thun však zažil vzrušené chvíle i v následujících dnech.
Hned 16. 6. dorazila do Choltic národní garda z Heřmanova Městce,
která táhla v počtu 100 mužů na Přelouč, aby tu nasedla do vlaku
a vyrazila na pomoc pražským povstalcům. Někteří gardisté táhli
z nadšení, jiní z donucení. Počet gardistů neustále kolísal – někteří
zběhli, jiní lidé se přidali. V Cholticích činily posily přesně 4 a ½ mu -
že (slabý švec Florián byl počítán za polovic). V Cholticích gardisty
zdržely sudy piva vyvalené z panských sklepů. V sobotu 17. 6. dorazili
do Přelouče, vlak jim však ujel. Čekání na další si krátili popíjením
v přeloučských nálevnách, opravováním zbraní a broušením zbraní
o kameny na ulici. Odpoledne tažení na Prahu skončilo. Od po že-
leznici navrátivších se chrudimských gardistů se dozvěděli o jejich
přepadení vojskem v Běchovicích. Z druhé strany dorazila zpráva
o zatčení Václava Poura. Ostatně i v samotné Praze boje na bariká-
dách toho dne skončily, povstání bylo poraženo.

Paradoxní je, že počínání Václava Poura i dalších zmíněných by
zbožňovaný Karel Havlíček označil jistě za pošetilost a zbytečný
hazard. Je známo, že Havlíček tento bezkoncepční výbuch násilí od -
suzoval dokonce jako jev škodlivý a narušující poklidné prosazo-
vání politických a národnostních požadavků. Přesto se z něj a Vác-
lava Poura, jak si přiblížíme příště, stali přátelé.

Text a foto (1, 2) Martin Štěpánek

(Pokračování příště)

Jeden z dopisů Boženy Němcové Karlu Havlíčkovi (z 10. 8. 1849)
popisuje následující scénu. V „krámě u Hoffmana“ v Praze byla vy-
věšena podobizna K. Havlíčka Borovského. „Houfek všelikého lidu
stálo u krámu a dívali se na Vás a posuzovali. Jakýs vážný muž, zdál
se být řemeslník, podívaje se na krám, povídá druhému: Není to
Havlíček? – Ba je a dobře je trefený, a co si to napsal: Nepopustíme! –
Dobrá, jen kdyby každý tak mluvil – Já ho mám rád, chlapíka, ty Ná-
rodní noviny nám přece mozek otevřely… „Prosím Vás, pání, to je
ten Havlíček, co ty noviny vydává, co těm biskupům onehdy tak
do pravdy pověděl?“ ptá se sedlák vedle stojící. – „Ano, to je ten.“ –
„Inu to ho musím na mou duši koupit, aby se ti naší na něho podí-
vali.““ Němcová však zachycuje i hovor německy hovořících důstoj -
níků a jakýchsi měšťanů, kteří by nejraději Havlíčka sešvihali bičíkem
a nechali oběsit. „…tak to šlo dále, hana a chvála střídaly se ustavičně.
Však to na venku není lépe: jedni Vás a Vaše Noviny do nebe vychva-
lují, druzí do pekla horoucího zatracují.“

Takto v revolučních letech 1848–1849 vstupoval Havlíček také
do prostoru Přeloučska, i v tomto kraji měl své příznivce, čtenáře
Ná rodních novin, založených Havlíčkem v dubnu roku 1848, a měl
tu samozřejmě i odpůrce. Dnes si představíme jednoho z vášnivých
čtenářů Havlíčka – Václava Poura.

Rebel Václav Pour
Václav Pour se narodil roku 1817

v Bohdanči do mlynářské rodiny.
Poz ději otec Václava Poura, též Vác -
lav Pour, vybudoval mlýn s jezem ve
Valech. V. Pour sice nějaký čas stu-
doval práva v Praze, studia však ne-
dokončil a stal se také mlynářem.
Mly nářem s velkým rozhledem. Val-
ský mlýn se tak v důsledku Pouro-
vých zájmů stal i důležitým kultur-
ním centrem a místem osvěty.

Kromě mlynářského řemesla
a mlý na zdědil po svém otci i určité
povahové rysy (především vznětli-
vost, svárlivost, ale také podnika-

vost) a nadšení pro českou věc. Už jeho otec hodil porybného do
bahna, když ho ten při jakémsi sporu nazval „českým psem“. Sám Vác -
lav Pour prohrál roku 1840 spor o vybírání cla od vorařů, kteří pro-
plouvali jezem u jeho mlýna. Argumenty, že voraři často jez pobořují,
Pour ho na vlastní náklady musí opravovat, a musí dokonce vorařům
sloužit (uzavírat za nimi propusť), neuspěly. Vybírání cla bylo vy-
hodnoceno jako svévolné a Pour byl odsouzen k zaplacení pokuty.

S dalším sporem se už dostáváme do revolučního roku 1848
a vracíme se s ním k havlíčkovské tématice. Od března tohoto roku
se ve Vídni i Praze děly nevídané věci, zdálo se, že uskutečnění li-
berálních změn je na spadnutí a český národ se domůže nových
i ztra cených práv. I český venkov se vzrušením sledoval toto počí-
nající vanutí jara národů. V tomto čase počal Václav Pour pořádat
ve svém mlýně čtenářské besedy. Karel Hovorka o nich napsal:
„U něho ve Valech se scházeli venkované z okolí a mlynář s nimi
čítal a jim vykládal články Havlíčkových novin.“ Choltická kronika
zaznamenala, že i tato aktivita vedla ke sporům. 15. 5. 1848 si stě-
žoval choltický farář direktoriálnímu úřadu, že už delší čas pozoruje
stále menší účast na nedělních křesťanských cvičeních, a to v pří-
padě obyvatel z přifařených obcí Valy, Štěpánov a Klenovka. Byla
známa i příčina – právě v tom čase probíhaly ve Valech Pourovy vý-
klady Havlíčkových myšlenek. Farář požadoval, aby bylo Pourovi
nařízeno přeložení besed z neděle na všední den. Pochybujeme
o tom, že by tato stížnost měla nějakou naději na úspěch. Jaro roku

Fotohádanka
Správná odpověď listopadové fotohádanky zněla: „Zajímavý

černobílý snímek zachycuje dnešní Sladkovského ulici od Václav -
ského náměstí směrem k pozdější křižovatce ulic Pardubická-Slad-
kovského-Račanská. Na levé straně vidíme kus průčelí dodnes do -
chované ho domu čp. 168 (restaurace Na Křižovatce) a hlavně dům
čp. 420. Lze říci, že ostatní zástavba se ve vyobrazené podobě do-
dnes nedochovala. Všimněme si, že silnice ještě není dlážděná. Foto -
grafie není datovaná, ale pochází z doby kolem roku 1900.“

V rámci losování se výhercem stal Pavel Taich, gratulujeme. V re -
dakci Roštu je připravena malý dárek. Odpovědi na novou fotohá-
danku zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz a děkujeme vám
za přízeň.

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A NÁŠ KRAJ – 3. díl

Nádvoří choltického zámku 
bylo 15. 6. 1848 dějištěm dramatických událostí

Václav Pour (1817–1880)
v pozdějších letech života

Detail pomníku Karla Havlíčka Borovského v jeho rodné Borové.
Fotografie byla pořízena 31. 10. 2021, 

přesně 200 let od Havlíčkova narození v této obci
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zboží či materiálu, kam pán poručí. Vozkům
sice měla být zaplacena obvyklá mzda, to ale
neřešilo technický problém, jak takový zá-
vazek splnit. Městečko Přelouč nemělo žád-
ný obecní dvůr, kde by bylo možné chovat
koně pro panskou potřebu. Přeloučští se me -
zi sebou dohodli a povinnost poskytnout
koň ské spřežení pardubické vrchnosti dle
aktuál ní potřeby přejalo na sebe jako trvalé
břemeno několik místních hospodářů, kteří
za to byli obcí majetkově odškodněni. Ten-
to závazek v nejbližších letech vyvolal uvnitř
měs tečka spory, neboť ona povinnost zřej-
mě byla ve skutečnosti větší zátěží, než si
přeloučští původně představovali. K nové-
mu přerozdělení „formanských“ koní došlo
mezi přeloučskými měšťany poměrně složi -
tou do hodou uzavřenou 2. března 1551. Pro
dějiny Přelouče je ona dohoda důležitá ne -
jen kvůli svému faktickému obsahu, ale také
proto, že se stala podnětem k založení nové
městské „Knihy paměti“. Kniha se začíná prá -
vě záznamem zmíněné dohody z roku 1551.
Až od poloviny čtyřicátých let 16. století jsou
doklady o znovuobnovení systematické čin-
nosti přeloučské městské kanceláře, završe-
né založením nových městských knih roku
1551. V závěrečném desetiletí pernštejn-
ské éry se Přelouč začala velmi dynamic-
ky rozvíjet jak po stránce ekonomické, tak
společenské a kulturní. Z této doby kupří-
kladu pocházejí první zprávy o činnosti měst -
ské partikulární školy, finančně podporova-
né ze zvláštní městské nadace. V městečku
pro vozovalo svou činnost, zaměřenou vět-
šinou na nácvik sborového zpěvu, tzv. lite-
rátské bratrstvo. Dole pod farou znovu za-
čala fungovat městská lázeň. 

Byla pořízena stříbrná pečeť
městečka Přelouče 

ve zdobném renesančním štítu

Snad někdy v této době si dali přeloučští
radní pořídit nový stříbrný typář městské
pečeti. Nese na svém poli znak města ve
zdobném renesančním štítu, okolo něhož
byl umístěn český nápis „PEČEŤ MĚSTEČKA
PŘELOUČE“. Originál tohoto pečetidla se do-
dnes dochoval, ovšem s úpravou nápisu
(„měs tečko“ zkráceno na „město“), kterou
dala přeloučská městská rada provést v ro-
ce 1580.

Tehdejší přeloučská vrchnost 
se dostávala do stále hlubší

majetkové krize
Od počátku padesátých let 16. století se

tehdejší přeloučská vrchnost, bratři Jaro-
slav, Vratislav a Vojtěch z Pernštejna, dostá-
vala do stále hlubší a bezvýchodnější krize.
Pro život samotné Přelouče tato skuteč-
nost zpočátku zdánlivě neměla žádný pod-
statný význam. Snad se jen trochu zostřila
kontrola nad správným odváděním všech
povinných dávek do panské pokladny, zvláš-
tě od roku 1558, kdy finanční správu par-
dubického panství převzala úředně stanove -
ná komise, zastupující zájmy věřitelů Jaro-
slava z Pernštej na (1528–1560). Pověření
úředníci zahájili mimo jiné i systematic-
ký rozprodej do té doby vrchnostenských
nájemních podniků. V Přelouči to byl nej-
prve labský mlýn, který je ve starších do-
bách doložen jako vrchnostenský majetek,
pravidelně pronajímaný. Na přelomu druhé
a třetí dekády 16. století činil tento nájem
ročně velmi vysokou část ku 60 kop grošů
míšeňských. V roce 1559 předali správci par -
dubického panství tento labský mlýn bez-
platně do poddanské držby mlynáři Vojtě-
chovi. Mlynář musel od té doby udržovat
mlýn i jez na vlastní náklady. Z vrchnosten-
ského majetku zůstaly rybníky – dále v Pře-
louči na prodej hlavně dva pi vovary, sla-
dovna, panský dům na náměstí a lázeň.
Faktický převod byl u většiny z nich prove-
den až v rámci vypořádávání pernštej n -
ských dluhů po roce 1560.

Od roku 1560 se Přelouč stala 
královským komorním 

městečkem
Finanční stabilitu pardubického panství,

teoreticky náležejícího beznadějně zadluže-
nému Jaroslavu z Pernštejna, však věřitelská
správa na konci padesátých let neobnovila.
Někteří z věřitelů mohli mít dokonce velmi
vážný zájem o to, aby pardubický pán nebyl
schopen své dluhy splatit. Na rozdíl od de-
sítek šlechticů, které pernštejnská platební
neschopnost přivedla kvůli nedobytným po-

hledávkám na okraj chudoby, mělo několik
Jaroslavových věřitelů dlužní částky výhod-
ně pojištěny na pozemkovém majetku. Me-
zi ně patřil i rytíř Suda z Řenec, který se teh-
dy nějaký čas mohl cítit budoucím pánem
Pře louče. Půjčil Jaroslavovi z Pernštejna část -
ku 3250 kop grošů českých, která byla zá-
pisem v deskách zemských zaručena měs-
tečkem Přeloučí a vesnicemi Mokošín, Lhota,
Škudly, Kozašice, a Jankovice. Pokud by Ja-
roslav z Pernštejna v určený termín dluh
nezaplatil, měl pan Suda právo žádat soud -
ní cestou o převod vlastnických práv. Ja-
roslav neplatil a tak Suda z Řenec vznesl
13. květ na 1559 právní nárok v městečko
Přelouč a okolní vsi. Takové soudy se obvyk-
le vlekly léta, ale mohl to být počátek cesty,
jak levně přijít k velkému majetku, neboť
reálná kupní cena takového panství s měs-
tečkem a pěti vesnicemi by byla podstatně
vyšší. Sudův velký zájem o získání Přelouče
potvrzuje i skutečnost, že si v roce 1560 kou -
pil za 430 kop grošů míšeňských velký dvůr
na západním přeloučském předměstí. Když
se o koupi pardubického panství začal
zajímat sám panovník, šance pana Sudy
na získání levné „kořisti“ pohasly. Jeho po-
hledávka, ze které odvozoval nárok na Pře-
louč a okolní vsi, byla panovnickou komorou
jménem arciknížete Maxmiliána uhrazena
v roce 1561. 

Muž, který převedl
naši zemi 

ze středověku do renesance
Připomněli jsme si léta 1518–1560, kdy

páni z Pernštejna vládli Přelouči. S Vilémem
z Pernštejna a s jeho potomky začala před
více než 500 lety pronikat do našeho regio -
nu renesance. Za bohatstvím tohoto rodu
stál Vilém z Pernštejna úspěšný ekonom
a bankéř, který na rozdíl od svého vnuka Ja-
roslava velmi dobře znal cenu peněz. Věděl,
jak je udržet a výhodnými investicemi roz-
množit. Byl tím dokonce pověstný. Už v 80. le -
tech 15. století vstoupil do světa vysoké pe-
něžní politiky jako muž, který je schopen
půjčovat českému králi velké částky v hoto-
vosti. Bankéřem českých králů zůstal Vi-
lém z Pernštejna až do své smrti roku 1521.
Rok úmrtí Viléma z Pernštejna se stal
oslavou 500 let renesance ve východních
Čechách.

Marcela Danihelková

Použitá literatura:
Dějiny města Přelouče díl I. Petr Vorel
Pamětihodnosti města Přelouče Jan Tetřev –

Petr Vorel

Právní zajištění 
svobodného obchodování 
a vrchnostenské dovolení 

k zakoupení všech usedlostí 
ve vsi Lhotka

Další úspěšná léta přinesla písemnou
dohodu dvou významných práv mezi měs-
tečkem Přeloučí a jeho vrchností Janem
z Pern štejna (1487–1548). Právní zajiš-

tění neboli listi-
na ze 17. dub na
1548 zajistila je -
ho městečku prá -
vo tzv. „svobod -
né ho kšaftování“,
podle kterého
mo hli přeloučští
odkazovat svůj
majetek komuko -
li, ale jen v rámci
dominia své vrch -
nosti. Šlo nejspíš
o formální potvr -
zení dávné praxe,

na kterou Přelouč neměla žádné písemné
výsady. Z dochovaných zlomků starších pí-
semností je známé, že přeloučští měšťané
svobodně kšaftovali již v dobách bývalého
pána Přelouče Štěpána Anděla z Ronovce.

Z doby před vydáním listiny Jana z Pernštej-
na z roku 1548 pochází i řada přeloučských
kšaftů opsaných do nově založené knihy
v roce 1551. Jan z Pernštejna se listinou
z roku 1548 zároveň zříkal práva tzv. „od -
ú mrtí“, podle kterého připadl vrchnosti
majetek měšťanů, zemřelých bez pří-
mých dědiců. Napříště se majetek či po-
hledávky měly rozdělit rovným dílem
mezi přeloučský špitál a obecní pokladnu.

Druhé hlavní sdělení oné listiny předsta-
vuje vrchnostenské dovolení, aby městečko
Přelouč zakoupilo všechny usedlosti ve
vsi Lhotka. Malá Lhotka nebo také jenom
Lhotka vznikla v rámci kolonizační činnosti
opatovického kláštera nejspíš ve druhé po-
lovině 13. století, a to na východ od Pře-
louče. Polohu původní vesnice, nalézající se
poblíž dnešního vlakového nádraží, může-
me rekonstruovat na základě jmen polí, běž -
ně užívaných ještě v průběhu 18. a 19. stole-
tí: „pod Lhotkama“ a „ve Lhotkách“. 

Část příjmů z lhoteckých pozemků
bylo určeno pro správce

přeloučské školy
Výraznou změnu v obecním hospodaře-

ní za Pernštejnů přinesl již rok 1547, kdy Pře -
louč skoupila pozemky sousední Malé Lhot -

ky, která se nalézala v katastru dnešního
města. Získanou půdu pronajímali jed-
notlivým hospodářům z Přelouče, část
příjmů z těchto pozemků bylo určeno pro
správce přeloučské školy. I zde šlo jen
o faktické stvrzení daného stavu, neboť již
onoho zmíněného roku 1547 přeloučští
s lhoteckými pozemky volně nakládali jako
se svými vlastními. Přeloučská městská obec
naopak vrchnosti přislíbila plnit všechny po-
vinnosti, kterými byli povinni poddaní ze
Lhotky, tedy především platit každoroční
peněžní rentu vrchnosti, včetně robotních
a naturálních dávek, převedených na stálý
peněžní plat. Tato povinnost městskou po-
kladnu příliš nezatížila, neboť pravidelný
příjem z rozparcelovaných lhoteckých po-
zemků byl podstatně vyšší, než stará feudál -
ní renta, zaznamenaná v urbářích. 

Založení nové městské knihy
roku 1551

Tíživější byla jiná povinnost, kterou na se-
be městečko Přelouč po koupi Lhotky pře-
vzalo. Povinnost zabezpečit pro vrchnosten-
ské potřeby ve stálé pohotovosti tři povozy
po čtyřech koních. Které budou kdykoli po -
dle vyžádání panského hejtmana vypraveny
na pardubický zámek a vyslány k dopravě

Křížky a jejich samotné okolí ve vsích bý-
vají udržované, lidé k nim mají úctu a dalo
by se říci, že jsou 24 hodin nepřetržitě hlídá-
ny. Kolem vesnických křížků vidíme zdobené
kovové ploty, jednoduché dřevěné plůtky, ži-
vé ploty, udržované záhony plné květin či
vzrostlé stromy (početnost se liší – někdy čty-
ři, většinou dva, bývá jich ale i více) – přede-
vším lípu, náš národní strom.

V Rašovech v blízkosti rybníku Moře u do-
mu čp. 5 najdeme poměrně drobný kamen-
ný křížek. Je umístěn v dřevěno-betonové
ohrádce a za ním se nachází ještě kovová
zvonice. Celý malý areál je ohraničen osmi
vzrostlými jehličnany. Před křížkem nechybí
kamenné klekátko. Křížek má sokl obložený
kameny, na který navazuje hranolovitý pod -
stavec s nápisem „Pochválen Pán Ježíš Kris-
tus!“ a obrázkem Madony s malým Ježíšem

Kristem. Dílo završuje kamenný kříž s pozla -
cenou soškou ukřižovaného Ježíše Krista. 

Na zadní části památky je dochován ná-
pis, z kterého se dozvídáme, že křížek vznikl
díky panu Jan[u] Polákovi a několika dal-
ších občanů z Rašov za přispění podhořan-
ského velkostatku v roce 1898. Josef Polák
z Rašov uvádí ve svých starších písemných
vzpomínkách, že za podhořanské panství
k vybudování přispěla Klára Riedlová, teh-
dejší (spolu) majitelka panství. Jméno kame-
níka ani bližší dataci se autorům nepodařilo
dohledat. Půdorys památky, která se nachá-
zí dobrém sta vu, je (bez klekátka) 65x36 cm,
celková výšku má asi 250 cm. Za pomoc s pří -
pravou článku děkují autoři panu Miroslavu
Krejčíkovi, DiS.

Často mě napadá otázka. Kdo se o ty kříž-
ky bude starat, až na světě nebudou stařenky,
které se jim s láskou věnují? Ano, nahradí je tře -
ba zaměstnanci obecních úřadů, ale bude to
ono?                    Text+foto: Jiří Rejl (kurziva) 
                       a Matěj Pešta

Před pěti sty lety stával v Přelouči honosný renesanční dům Pernštejnů 
(2. část)

Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Křížek v Rašovech

Typář městské pečeti – nese na svém poli
znak města ve zdobném renesančním štítu

– zadní strana obálky 
Dějiny města Přelouče (díl I.)

Erb Pernštejnů
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Vzhledem ke covidové situaci, se v letošním
roce odehráli pouze zkrácené soutěže, kdy hrál
každý s každým pouze jednokolově, a po sedmi
utkáních byl znám nový mistr ČR. 

Týmu Přelouče se nepodařilo navázat na dob-
ré výsledky jako při postupu do nejvyšší soutěže
a ukázalo se, že druhé roky ve výkonnostně vyšší
lize jsou nejtěžší. Přelouč postihla před začátkem
sezóny marodka důležitých hráčů, jejichž výkon-
nost je bohužel v našich poměrech těžké zastou-
pit. Týmu se dařilo držet krok s týmy převážně
v prvních poločasech. Ve druhých vinou nedosta-
tečné fyzické kondice a herní praxe tým daroval
soupeři body skoro zadarmo. 

Cíle před sezonou byly porazit aspoň jeden
tým, který je nám výkonnostně nejblíže a sebrat
si nějaké body buď za prohru o méně jak 7 bodů
(defenzívní bod) nebo položením více jak 4 pětek
(ofenzívní bod). Bohužel ani jeden cíl nebyl na -
plněn a nezbývá nic jiného, než vzít pouze po-
zitiva, na kterých musíme stavět v nové sezoně. 

V letošní sezóně zasáhlo do hry za tým Pře-
louče dohromady 22 hráčů a bohužel ani jed-
nou jsme nebyli schopni zaplnit plnou 23 člen-
nou soupisku. Už před začátkem soutěže bylo
oznámeno, že se nebude sestupovat, takže díky
tomu budeme i v roce 2022 účinkovat v nejvyš-
ší soutěži a měřit se s těmi nejlepšími, kdy i pro-
hraný zápas nám dá více, než vysoké vítězství
v nižší lize. 

V posledních dvou zápasech došlo k větší-
mu zranění u čtyř hráčů, kterým přejeme brzké
uzdravení a doufáme, že v nové sezóně budou
připraveni. Zimní příprava mužů začíná 30. 11.,
kdy budou probíhat 3 tréninky týdně v úterý,
čtvrtek a neděli.

Mistrem pro rok 2021 se stal tým RC Mount -
field Říčany, kteří si to v pomyslné finálové bitvě
rozdali s druhým týmem tabulky Vyškovem a do -
kázali ho na domácí půdě porazit 26:12 (16:0).

Děkujeme všem fanouškům a sponzorům za
podporu a těšíme se na viděnou v nové sezóně. 

Body hráčů v sezóně 2021
Rozkošný 46 (1P, 9TK, 7KPP), Trunec 15 (3P), Čí-
žek Jan 15 (3P), Čížek Jakub 5 (1P), Hanč 5 (1P),
Kouba 5 (1P), Krejzl 5 (1P), Kohout Jan 3 (1TK)

RC Přelouč – RC Sparta  8:35 (8:21)
Body: Rozkošný 8 (P, TK)

Sestava: Dušek, Čejka, Staněk, Hanč, Jech, Suchý,
Krejzl, Trunec, Rozkošný, Čížek Jakub, Krčmář,
Nevrlý, Petržilka, Musil, Kohout Jan  

Střídali: Horáček, Pospíšil, Dostál. Do hry neza-
sáhl Doležel Michal.

RC Vyškov – RC Přelouč 72:21 (24:14)
Body: Trunec 10 (2P), Rozkošný 8 (2TK, KPP),

Kohout Jan 3 (TK)
Sestava: Dušek, Horáček, Staněk, Hanč, Jech, Su-

chý, Krejzl, Trunec, Rozkošný, Čížek Jakub,
Krčmář, Čížek Jan, Petržilka, Pospíšil, Kohout
Jan.

Střídali: Čejka, Kouba, Šmíd, Charvát

RC Přelouč – RC Tatra Smíchov 6:61 (6:22)
Body: Rozkošný 6 (2 TK)
Sestava: Dušek, Čejka, Staněk, Hanč, Jech, Suchý,

Krejzl, Trunec, Rozkošný, Čížek Jakub, Kou-
ba, Nevrlý, Petržilka, Čížek Jan, Kohout Jan  

Střídali: Horáček, Pospíšil, Dostál, Novák, Charvát,
Šmíd, Doležel Michal

RC Dragon Brno – RC Přelouč 52:17 (21:10)
Body: Rozkošný 7 (1TK, 2KPP), Čížek Jan, Čížek

Jakub 5 (1P)
ŽK: Hanč
Sestava: Dušek, Horáček, Čejka, Hanč, Jech, Suchý,

Krejzl, Trunec, Rozkošný, Čížek Jakub, Krčmář,
Nevrlý, Čížek Jan, Petržilka, Kohout Jan.

Střídali: Novák, Staněk, Doležel Michal, Charvát,
Pospíšil, Dostál, Šmíd.

RC Přelouč – RC Říčany  0:41 (0:31) 
ŽK: Hanč
Sestava: Dušek, Čejka, Staněk, Jech, Hanč, Dostál,

Krejzl, Trunec, Rozkošný, Kohout Jan, Krč mář,
Nevrlý, Čížek Jan, Kouba, Petržilka.

Střídali: Horáček, Charvát, Novák, Doležel Michal,
Pospíšil

RC Slavia Praha – RC Přelouč 44:27 (20:10)
Body: Čížek Jan 10, Trunec 5, Rozkošný 12 (2 TK,

3 KPP)
ŽK: Trunec
Sestava: Dušek, Čejka, Staněk, Hanč, Jech, Do-

stál, Krejzl, Trunec, Rozkošný, Kohout Jan,
Stýblo, Kohout Jan, Petržilka, Nevrlý, Čížek
Jakub 

Střídali: Novák, Charvát, Krčmář. Do hry nezasáhl
Doležel Michal

RC Přelouč – RC Praga Praha 20:52 (8:31)
Body: Hanč 5, Kouba 5, Krejzl 5, Rozkošný 5 (1 TK,

1 KPP)
Sestava: Dušek, Čejka, Novák, Hanč, Krejzl, Dostál,

Kouba, Trunec, Rozkošný, Čížek Jan, Pospíšil,
Nevrlý, Čížek Jan, Petržilka, Čížek Jakub, 

Střídali: Charvát, Horáček, Šmíd, Krčmář, Pospíšil,
Doležel Michal

Mistrem ČR v ragby jsou pro rok 2021 Říčany Hokejbal prosinec
Výsledkový servis
A-tým: 2. liga – východ

HBC Pardubice „C“ – HC Jestřábi Přelouč                  5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
G+A: Slanina (Moravec, Menc), Příhoda (Pospíšil), Svoboda (Příhoda)

HC Jestřábi Přelouč – SK Hokejbal Žamberk                  5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
G+A: Příhoda (Hejhal, Pospíšil), Hejhal (Pospíšil, Čapek), Příhoda (Čapek,
Vorba), Kazimír M. (Kazimír D., Štefanský), Hejhal (Čapek, Štefanský)

HBC Chlumec n. C. – HC Jestřábi Přelouč                   6:1 (2:0, 0:0, 4:1)
G+A: Příhoda (Slanina)

HC Jestřábi Přelouč – TJ Lokomotiva Česká Třebová     3:2 (1:0, 1:0, 2:1)
G+A: Horák, Pospíšil (Příhoda, Horák), Moravec (Slanina)

Český pohár – 2. kolo
HC Jestřábi Přelouč – SK Kometa Polička                    1:6 (1:2, 0:1, 0:3)
G+A: Horák (Moravec)

B-tým: RL – východ
Ježci Heřmanův Městec „B“ – HC Jestřábi Přelouč „B“   10:2 (4:0, 2:2, 4:0)
G+A: Kratochvíl (Opasek), Opasek (Lauryn Jiří)

SK Prachovice – HC Jestřábi Přelouč „B“                12:0 (5:0, 1:0, 6:0)

HBC Opatovice n./L. – HC Jestřábi Přelouč „B“             7:1 (2:1, 2:0, 3:0)
G+A: Lauryn Jiří (Dat Le Quang)

HBC Pardubice „D“ – HC Jestřábi Přelouč „B“             16:0 (5:0, 6:0, 5:0)

HC Jestřábi Přelouč – SK Prachovice                   0:15 (0:8, 0:2, 0:5)

Konačná tabulka Regoinální ligy – východ po podzimu:

MŽ: Přebor VČ
Z důvodu karantén bez zápasů!

Přípravka: Přebor VČ
HC Jestřábi Přelouč – HBC Pardubice (bílá)        1:1
                                           Ježci Heřmanův Městec    2:2
                                           HBC Pardubice (modrá)   0:3
                                           TJ Loko Česká Třebová      2:6

Příchod dešťivého listopadu zastihl celky Orla Přelouč ve výtečné for-
mě. Následuje tradiční měsíční přehled celků Orel Přelouč A + Orel Přelouč
dorostenci.

Regionální liga mužů
Ačko se poprvé představilo na domácí půdě, když 30. října hostilo týmy

z Náchoda a Hradce Králové. Florbal Primátor Náchod uhrál remízu 4:4,
vyrovnávacím gólem v posledních sekundách využil přesilovku pěti proti
třem. Druhý zápas dne Orel s přehledem vyhrál 5:1, zeď v bráně postavil
Jakub „Albi“ Albrecht, dlouhodobá gólmanská jednička přeloučského tý-
mu. Stejný příběh se psal i o dva týdny později proti Chrudimi, tentokrát
z toho byla výhra 3:1. 

Regionální liga dorostenců
Přeloučští dorostenci v uplnynulém měsíci sehráli dvě soutěžní utká-

ní, oba proti celkům ze spodní poloviny tabulky. Nejprve deklasovali tým

FbC Česká Skalice 11:1. Čtyřmi góly se blýsknuli Andrej Bína a Max Ča-
pek, pěti asistencemi je zásoboval Martin Landsmann. Následující zápas
s týmem z Hlinska byl už o něco vyrovnanější, díky vydařené poslední
třetině Orel Přelouč opět zvítězil 8:4. Ofenzivní eso týmu Max Čapek
vsítil hat-trick a dí ky tomu se posunul na 1. pozici v ligové tabulce střelců
(17 gólů). 

Už první týden v prosinci čeká Orla působivá výzva, kdy na domácí
palubovce přivítají solidní celky FBC Sion a Fbk Tatran Hostinné. Sion je
v tabulce třetí, pokud Orel vyhraje, tak se na něj bodově dotáhne. Druhý
match dne bude ve znamení souboje dvou elitních útočníků, za hostující
Tatran nastupuje kanonýr Hynek Nývtl (13 gólů).

Regionální liga dorostenců – neděle 5. prosince:
   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 mužů – sobota 18. prosince:
   9:00     Orel Přelouč – Sokol Dvůr Králové
10:30     Primátor Náchod B – Sokoli Pardubice B
12:30     Sokol Dvůr Králové – Primátor Náchod B
14:00     Orel Přelouč – Sokoli Pardubice B

Na závěr pak připomínáme, že je možné začít hrát florbal ve všech vě-
kových kategoriích dětí a mládeže. Stačí přijít na trénink v úterý či čtvrtek
mezi 16 a 19 hodinou do městské haly Za Fontánou a při hlásit 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

Orel Přelouč – oddíl florbalu
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Doplňovačka – 
zajímavá místa v Pardubickém kraji

Tajenka listopadové doplňovačky byla: Vejdova lípa

Vejdova lípa je obvodem nejmohutnější památný strom na území Če-
ské republiky. Roste v Pastvinách nedaleko Klášterce nad Orlicí. Lip bylo
původně více, ale dodnes se zachovala jediná. Druhá nejstarší (jižně od
statku) byla zničena vichřicí v 70. letech. Oba stromy byly chráněny již ve
40. letech 20. století. Strom je vysoký 22 m, výšku kmen má 4 m, obvod
1305 cm a je podle odborníků stará 850 let. 

V rámci losování se výhercem stal Ivan Koštial, gratulujeme. V redakci
Roštu je připravený malý dárek. Všem ostatním děkujeme a těšíme se na
no vé odpovědi, které zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz. 

(fotografie a text čerpáno z internetu)

DOPLŇOVAČKA
Tajenku doplňovačky, kterou je …, najdete v prostřed-
ním řádku.

1. Ohavy. – 2. Pusy. – 3. Barevné úpravy vlasů. – 4. Ne-
smělé dívky (expresivně). – 5. Lodě s parním poho-
nem. – 6. Vyhloubeniny u silnic. – 7. Ozdoby hlav
srnců. – 8. Připojovaná nemotorová vozidla. – 9. Užit-
kové rostliny. – 10. Pomocné prostředky. – 11. Alarmy. 

Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 12 – 3. prosince 2021. 
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1200. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 22. 12. 2021.

Všem čtenářům Roštu

děkujeme za celoroční přízeň .

Přejeme krásné Vánoce

a především pevné zdraví

do nového roku.

redakce Roštu

KŘÍŽOVKA
Listopadová tajenka zněla: Vinotéka u Pavluši. Děkujeme vám

všem, kteří s Roštem luštíte a zasíláte nám odpovědi. V rámci lo-
sování se výherkyní stala Daniela Niemczuková. Dárek máme pro

novou výherkyni připravený v redakci Roštu, Městský úřad Pře-
louč, 3. patro. Malou pozornost věnuje výherkyni také paní Volej-
níková z její Vinotéky u Pavluši. 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. 

Děkuji všem svým zákazníkům za celoroční přízeň 
a přeji krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví do nového roku. 

Vaše Pavluša

Vánoční vaření 
s Roštem 

Vánoční vaječný likér 
Potřebujeme: 0,5 l rumu, 5 ks žloutek,
5 lžic cukr moučka, 1 balíček vanilkový
cukr, 1 konzerva sladké salko. 

Postup: Žloutky dáme do šlehače spolu
s vanilkovým cukrem a moučkovým cu -

krem. Šleháme asi 10 minut. Na chvíli vy-
pneme a pak znovu šleháme 10 minut. Po
vyšlehání přidáme salko a šleháme dál.
Čím déle šleháme, tím je vaječný likér la-
hodnější. Po vyšlehání žloutků s cukrem
a salkem, vléváme po troškách rum. Šle -
há me asi 7 minut. Vánoční vaječný likér
ulo žíme na chladné místo a podle příle-
žitosti podáváme. A k vánočním svátkům
patří stejně jako cukroví, bramborový sa-
lát a sma žený kapr. 



Příští číslo Roštu vyjde v pátek 7. 1. 2022.


