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Zprávy z radnice – zajímavosti
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Bezprostředně po 24. 6. 2021, kdy se částí
naší republiky přehnala extrémní bouře s kru-
pobitím a tornádo se objevila v naší republice
obrovská vlna solidarity. Kriticky zasaženo bylo
sedm obcí, nejvíce postiženy byly Moravská
Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské
části Hodonína Bažantnice a Pánov. Mnoho na-

šich občanů se dotazovalo, zda naše město po-
stiženým oblastem nějakým způsobem vypo-
může. Vedení města již v červnu rozhodlo, že
navrhnou zaslat poškozeným oblastem větší fi-
nanční dar přímo z rozpočtu města. Výše fi-
nančního daru se nejprve projednala na radě
města, kde se radní shodli na částce 200 000 Kč.

Následně se pak tato částka odsouhlasila jed-
nohlasně všemi zastupiteli 9. 9. 2021 při XVIII. za -
 sedání zastupitelstva města Přelouče. Finanční
dar 200 000 Kč putuje na transparentní účet
zřízený Jihomoravským krajem k vyhlášené „Fi-
nanční sbírce na pomoc obcím zasaženým tor-
nádem“.

Dne 26.–27. 8. 2021 byl pro naše občany
k dispozici podruhé mobilní očkovací kamion.

Od 10 do 19 se před Sportovní halou, Za Fon-
tánou 1611 nechalo očkovat jednak druhou dáv -

kou Pfizer 221 občanů a jednorázovou očkovací
vakcínu Janssen využilo 125 občanů. 

ří
je

n
 2

0
2

1

10/21

Zprávy z radnice
P

ře
lo

u
č

sk
ý

 R
O

Š
T

2

Rada města
Dne 16. 8. 2021 se konala 72. schůze Rady

města Přelouče a mimo jiné se projednalo a za-
stupitelstvu města se doporučilo schválit podání
žádosti o evidenci akce, registrace akce a o poskyt -
nutí státní finanční podpory na projekt „Splaš -
ková kanalizace Klenovka s převedením odpad-
ních vod do Přelouče“. Radní schválili návštěvní
a provozní řád víceúčelového hřiště u sportovní
haly č.p. 1611 a návštěvní řád sportovního hřiště
Lohenice, dále pravidla města Přelouče pro při-
dělování městských bytů, bezúplatný převod mu -
zejních sbírek z Města Přelouč na příspěvkovou
organizaci Kulturní a informační centrum města
Přelouče. Rada udělila souhlas s přijímáním úče-
lově určených finančních darů od obecně pro-
spěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN pro
příspěvkovou organizace Školní jídelna Přelouč
na úhradu stravného pro děti do 30. 6. 2021. Na
té to radě se také projednal zápis ze schůze Ko-
mise místní samosprávy Tupesy ze dne 7. 8. 2021.

V pořadí 73. schůze Rady města Přelouče
projednala celkem 21 bodů. Projednala se žádost
zhotovitele rekonstrukce budovy školní jídelny
v ulici Obránců míru č.p. 1714 v Přelouči, spo-
lečnosti Raeder & Falge s.r.o., ve které s ohledem
na aktuální situaci na trhu stavebních materiálů
a její nepředvídatelnosti v době vypracování na-
bídkové ceny zakázky žádá o navýšení vysou -
těžené ceny 1. etapy této stavby. V souvislosti
s touto žádostí radní uložili Mgr. Dvořákové,
aby zajistila stanovisko nezávislé právní kan-
celáře a ÚHOS k požadavku společnosti Raeder
& Falge s.r.o. na navýšení ceny. Zastupitelstvu se
na této radě do poručilo schválit Plán financová-
ní obnovy vodovodu v majetku města na ob-
dobí 2021–2030, a také návrh rozpočtového
opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2021. Dále
se také projednaly majetkové převody a zřízení
věcných břemen. Radní projednali a doporučily
zastupitelstvu města schvá lit a vyhlásit záměr
zřídit právo stavby k čás tem pozemků ve vlast-
nictví města, záměr jejich budoucího prodeje
a záměr dočasného přenechání částí pozemků
ve vlastnictví města k vybudování veřejné do-
pravní a technické infrastruktury pro projekt
Hodinářka 2. Na vědomí vzali radní zápisy ze
schůze OV Mělice z dne 15. 8. 2021, OV Lohenice
ze dne 15. 8. 2021 a KMS Štěpánov ze dne 18. 8.
2021. Schválil se záměr na pronájem části po -
zem ku p.č. 1985 v k.ú. Přelouč o vý měře cca 2 m2

za účelem umístění automatu na vydávání zá-
silek společnosti Zásilkovna s.r.o., za roční ná-
jemné minimálně 4 000 Kč. Schválil se také ná-
vrh změn jízdního řádku linky č. 655101 měst-
ské autobusové dopravy v Přelouči s platností
od 1. 9. 2021 a také se doporučilo zastupitelům
schválit a vydat závaznou vyhlášku měs ta Pře-
louče č. 2/2021, kterou se stanoví školské ob-
vody základních škol zřízených městem Pře-
louče. 

Jediným bodem 74. schůze Rady města
Pře louče ze dne 9. 9. 2021 bylo schválení výzvy
k po dání nabídky a prokázání kvalifikace v rám-
ci zadávacího řízení VZ „Rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení v obci Lohenice“.

Po této radě následovalo od 16 hodin XVIII. Za -
sedání Zastupitelstva města Přelouče, které se
opět kvůli hygienickým opatřením v souvislosti
s koronavirem konalo v sále Občanské záložny. Na
tomto zasedání v úvodu starostka Irena Burešo-
vá přednesla zastupitelům přehled o činnosti ra-
dy města v období mezi XVII. a XVIII. Zastupi-
telstvem města Přelouče. Na vědomí zastupitelé
vzali návrhy a stanoviska z jednání majetkového
výboru ze dne 31. 8. 2021 a návrhy a stanoviska
finančního výboru ze dne 1. 9. 2021., dále také
body dle zápisů z jednání OV Lohenice ze dne
21. 6. a 15. 8. 2021, OV Mělice ze dne 15. 8. 2021
a OV Klenovka ze dne 25. 6. 2021. Zastupitelé
odsouhlasili poskytnutí finančního daru ve výši
200 000 Kč z rozpočtu města na zmírnění škod-
livých následků na zdraví, majetku a životním
prostředí, způsobených ničivým tornádem dne
24. 6. 2021 a jak rada předložila, tento finanční
dar odsouhlasili odeslat na transparentní účet
zřízení Jihomoravským krajem k vyhlášené „Fi-
nanční sbírce na pomoc obcím zasaženým tor-
nádem“. Schválilo se rozpočtové opatření č. 4
rozpočtu města na rok 2021, majetkové převody,
podání žádosti o evidenci akce, registrace akce
a poskytnutí státní finanční podpory na projekt
„Splašková kanalizace Klenovka s převedením
odpadních vod do Přelouče“ a také plán finan-
cování obnovy vodovodu v majetku města Pře-
louč na období 2021–2030. Schválila a vyda -
la obecně závazná vyhláška města Přelouče
č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody zá-
kladních škol zřízených městem Přelouč. Nej-
delším bodem jednání zastupitelů byl návrh zá-
měru projektu Hodinářka 2, který se nakonec
po mnoha připomínkách a úpravách schválil
a zastupitelé vyhlásili záměr zřídit právo stavby

k částem pozemků ve vlastnictví města, záměr
jejich budoucího prodeje a záměr dočasného
přenechání částí pozemků ve vlastnictví města
k vybudování veřejné dopravní a technické in-
frastruktury. 

V pondělí 20. 9. 2021 se konala 75. schůze
Rady města Přelouče. Radní projednali a schvá -
lili výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifi-
kace – zadávací dokumentaci k VZ „Stavební
úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny
v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč – VYBA-
VENÍ KUCHYNĚ“, také se schválila kvalifikační
a zadávací dokumentace a znění smlouvy o dí-
lo pro zadání podlimitní veřejné zakázky „Spla-
šková kanalizace Klenovka s převedením od-
padních vod do Přelouče“. Dále se projednalo
několik majetkových převodů, schválila se ná-
jemní smlouva se společností Zásilkovna s.r.o.
za roční nájemné 4080 Kč bez DPH za účelem
pronájmu části pozemku pro automat na vydává -
ní zásilek této společnosti. Radní schválili smlou -
vu o poskytování služeb znalecké kanceláře se
společností RSM CZ, a.s. pro zpracování revizní-
ho znaleckého posudku ke znaleckému posud-
ku č. 3549/19-21, zpracovaného Ing. Františkem
Plesnivým a ke znaleckému posudku č. 6037-12-
-2021, který zpracovala společnost Česká zna-
lecká, a.s., oceňujících pozemek p.č. 1320/1
v k.ú. Přelouč, včetně zpracování vlastního zna-
leckého posudku. Projednaly se zápisy z jednání
Komise místní samosprávy Lhota – Škudly ze
dne 30. 8. 2021, Komise místní samosprávy Tu-
pesy ze dne 27. 8. 2021, zápis z jednání sociálně
zdravotní komise ze dne 14. 9. 2021 a také z jed-
nání bezpečnostní a dopravní komise ze dne
6. 9. 2021. V rámci vyhodnocení bezpečnostní
a dopravní komise se bude realizovat umístě-
ní zrcadla proti výjezdu z ulice Žižkova na ulici
K. Čapka. Na základě žádosti o povolení výjimky
z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Přelouč,
Kladenská 1332 a to do počtu 26 dětí. Vzhledem
ke stále narůstající písemné agendě, kterou je ze
zákona povinné vyvěsit na úřední desce se na
radě projednalo a schválilo zřízení venkovního
kiosku a elektronické úřední desky. Venkovní
kio sek a elektronickou úřední desku nám dodá
a instaluje společnost Galileo Corporation s.r. o.
a zároveň se také schválila s touto společnostní
servisní smlouva na poskytování servisních slu-
žeb po dobu 60 měsíců. 

Všechna usnesení z rady a zastupitelstva na-
leznete na stránkách města.
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Město Přelouč posílá 200 000 Kč na Moravu pro postižené tornádem

Někteří z nás dříve narozených si možná ještě pamatují školní stravování
na různých místech ve městě. Žáci chodili na obědy například do současné
Restaurace Na sídlišti (Skleník) nebo třeba také do budovy Základní školy
na Masarykově náměstí pro 1. stupeň (bývalá budova okresního soudu).
V roce 1982 se právě díky nevyhovující situaci pro stravování přeloučských
školáků zahájila výstavba školní jídelny čp. 1714 a od 1. 9. 1985 se slavnost-
ně zahájil provoz a stravování pro školy i veřejnost. Čas je ale bohužel ne-
úprosný. Na základě několika velkých kontrol Krajské hygienické stanice,
které postupně probíhaly, se dospělo k závěru, že stav budovy jako takové
a gastronomického a dalšího technického vybavení jídelny je velmi nevy-
hovující a je nutné okamžitě zahájit celkovou rekonstrukci budovy a vý-
měnu zařízení. Celá tato oprava se dotýká, a ještě delší dobu dotýkat bude

pro vozu jídelny a stravování našich žáků. Stavební práce v budově se již
částečně rozběhly ale jen do té míry, aby se stále mohlo vařit a vydávat
obědy. Ve velice blízké době, nejspíše začátkem roku 2022 dojde k impro-
vizačnímu řešení, jak co se týče vaření obědů, tak také jejich výdeje. V tuto
chvíli se vše připravuje pro provoz jídelny do upraveného režimu. Jedná se
o náhradním místě pro výdej obědů, vyjednává se vaření a dovoz obědů ve
spolupráci s pardubickou menzou. Vedení města, kolegové z odboru správy
majetku a všichni zaměstnanci školní jídelny se snaží co nejefektivněji řešit
postupně nastávající krizovou situaci a prosí všechny strávníky a rodiče
žáků především o pochopení a shovívavost. Historie se v podstatě opakuje
a na určitou chvíli problémy se školním stravováním budou nepříjemné,
ale jedno je jisté, žáci se vrátí do nové a moderní školní jídelny. 

Fotografie dodal S. Bartoš (odbor správy majetku), text MG

Školní jídelnu v Přelouči čeká velká rekonstrukce

Mobilní očkovací kamion zavítal do Přelouče podruhé

Město Přelouč, Sokol Přelouč, Junák Přelouč, Klub Dr. M. Horákové 
a Klub rodáků a přátel města Přelouče Praha

ve čtvrtek 28. 10. 2021 v 10 hodin vzpomenou 
103. výročí vzniku samostatného československého státu
tradičním položením kytice k památníku československé státnosti 

v parku u městského kina.
Vystoupí pěvecký sbor J. B. Foerster.

Zveme občany k účasti na této slavnosti a zároveň prosíme 
o dodržení aktuálních hygienických opatření v souvislosti s koronavirem.

Město Přelouč

Pozvánka
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Poděkování 
přeloučským dobrovolným hasičům

V ulici Jana Dítěte 1565 se koncem léta u vchodu do bytového domu
vyrojilo vosí hnízdo. Bohužel po několika laických pokusech obyvatelů do -
mu se vosy zlikvidovat nepodařilo. Nakonec museli zasáhnout naši dob-
rovolní hasiči, kterým tímto děkujeme za rychlý a účelný zásah.  

Uctění památky 
dvou zesnulých hasičů z Koryčan

proběhlo také v Přelouči

Přeloučští dobrovolní hasiči se zúčastnili celostátního uctění památky
dvou zesnulých hasičů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Koryča-
ny při výbuchu rodinného domu v Koryčanech. Pieta byla provedena
vyvěšením černé vlajky na všech budovách HZS ČR, dále vyjetím techniky
HZS ČR před stanice se zapnutým výstražným světelným zařízením (bez
zvu kového signálu) a nastoupením osádky v zásahovém stejnokroji a uctě -
ním minutou ticha od 12.00 do 12.01 hod. dne 19. 9. 2021.
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Rozběhněme pěstounství
Akce rozběhněme pěstounství byla součástí Týdne (pro) pěstoun-

ství, který pořádal Pardubický kraj ve spolupráci s neziskovými orga -
nizacemi a s obecními úřady ve dnech 13. 9. až 19. 9. 2021. Po celý
tento týden probíhaly ve městech Pardubického kraje akce s téma-
tikou pěstounství. Cílem je šířit povědomí o pěstounství a oslovit
zejména nové pěstounské rodiny. 

V Přelouči probíhala tato akce pod názvem Přelouč běží pro
pěstouny, kterou organizovala Charita Přelouč ve spolupráci se so-
ciálním odborem MěÚ Přelouč. Chtěli bychom moc poděkovat za
účast na této akci, která byla bezkonkurenčně nejvyšší z celého kra-
je. Děkujeme ředitelům a učitelům TV našich základních škol za mo-
tivaci žáků, kteří se v hojném počtu zúčastnili běhu v rámci tělesné
výchovy a ve svém volném čase. I Městský úřad v Přelouči měl svá
želízka v ohni a byl velmi úspěšný. V konečném porovnání dosaže-
ných časů se naše kolegyně Lucie Hudáková umístila na nádherném
druhém místě. 

OSPOD Přelouč
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Přeplněné
kontejnery
je možné nahlásit

do systému 
HLÁŠENÍ ZÁVAD

na stránkách města
Vzhledem k tomu, že se v ně -
kterých lokalitách města ob -
jevují přeplněné kontejnery
na tříděný odpad, připravili
jsme na webových stránkách
našeho města v odkazu pro
hlášení závad ve městě no-
vou kolonku – KONTEJNE-
RY, POPLENICE. Postačí za-
dat místo, kde se špatný stav
kontejneru nachází a krátký
popis. Zprávy z tohoto pro-
gramu se obratem dostanou
na odbor životního prostře-
dí, který bude situaci dále ře -
šit. Nezůstávejme lhostejní
k pořádku ve městě a děku-
jeme, že třídíte odpad. 

Odbor 
životního prostředí

Od 8. do 29. 10. 2021 bude v před -
sálí přeloučského kina pro širo kou
veřejnost otevřena výstava na té-
ma ŽIDÉ V GULAGU. Výstavu zor -
 ganizovala a pro naše město za-
jistila senátorka pro Pardubicko,
Přeloučsko a Chlumecko, Miluše
Hor ská. Výstava bude otevřena

vždy ve dnech, kdy promítá 
pře louč ské kino.

Od středy do soboty 
od 17 do 20 hodin 

a v neděli od 15 do 18 hodin.
Výstava se koná ve spolupráci 

s Ústavem pro studium 
totalitních režimů 

a je projektem autorské dvojice 
Adama Hradilka a Jana Dvořáka. 

Svoz větví
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služby města
Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů a keřů. Svoz se usku-
teční pro:  
– město Přelouč

v pondělí 15. listopadu 2021
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, 

a to nejdříve víkend před svozem. 

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

v pondělí 22. listopadu 2021
Větve je nutné na tento termín připravit před dům,

a to nejdříve víkend před svozem.

Samotný svoz větví bude probíhat od pondělí do pátku v zá vi s losti na
jejich množství; větve však musí být před domem již v pondělí, neboť ne -
ní možné vracet se vícekrát na jedno místo. V případě větví umístěných
později bude technickými službami účtován poplatek za odvoz nebo
si majitel větví bude muset odvoz zajistit sám. Děkujeme za pochopení. 
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVEPozvánka 
na pořad Jiřího Černého
do Vinotéky U Kotýnků, 

6. 10. 2021
Všechny milovníky dobré hudby 

a mluveného slova
zveme na středu 6. října 2021

do Vinotéky U Kotýnků, 
kde se bude od 19 hodin konat
další pořad, který opět připraví 

a také nás jím provede

pan JIŘÍ ČERNÝ
Vybrali jsme pro Vás večer

věnovaný celoživotnímu zpěvákovi,
kytaristovi, autorovi hudby i textů,
který vydává 24. září 2021 své další 
písňové album „NOČNÍ OBRAZ“.

Tímto skvělým člověkem 
a muzikantem je 

VLADIMÍR MIŠÍK
Předprodej vstupenek proběhne 

obvyklým způsobem ve Vinotéce U Kotýnků
od středy 29. září 2021.

50. výročí Tesly Přelouč 
(1971) 

obnovená premiéra filmu
včetně dodatečně namluveného 

původního komentáře 

Městské kino Přelouč

20. 10. 2021  19:30 
Vstup 40 Kč

Rudolf Bruner-Dvořák
(1864–1921)

– velký fotograf z Přelouče
Přednáší Pavel Scheufler

Přednáškový sál KICMP
21. 10. 2021   18:00

Vstup 40 Kč
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NAUČNÁ LITERATURA
Chovatelství
MACHEK, Jiří
Kladrubáčci: Emilka se vrací =
Little Kladrubers: Emi returns
Opava: Foto & nakladatelství 
Ing. Dalibor Gregor, 2018.

Dějiny
IZDNÝ, Jakub 
Ludmila: kněžna a světice. 
Praha: NLN, 2020.

Životopisy
GRACLÍK, Miroslav 
Hana Hegerová: královna šansonu.
Praha: MV ve spolupráci s Knihy
Do brovský s. r. o., 2021.

KRÁSNÁ LITERATURA
TOPOL, Filip, 1965–2013 
Kilián Nedory. 
Praha: Knihovna Václava Havla,
2020. Soubor textů Filipa Topola
o jeho legendárním a tajemném
„příteli“ Kiliánu Nedorym, které ve
valné většině nebyly publiková -
ny. První část knihy tvoří novela
Jámy a vítr, druhá pak konvolut
črt, písňových textů, básní a próz.

Postava Kiliána Nedoryho, Topo -
lo va vnitřního alter ega a imagi-
nárního kamaráda, se veřejně po -
prvé představila roku 1989 ve stej -
nojmenné písni. O tomto křehkém
mladém muži procházejícím 80.
a 90. léty české reality, dvojsečném
zrcadle, v němž se Filip Topol po-
zoroval, zamýšlel napsat rozsá-
hlejší prózu a nejvíce se tomuto
záměru přiblížil novelou Jámy a ví -
tr, která tvoří první a nejrozsá-
hlejší text knihy.
BLANKMAN, Anne 
Černobylské dívky. 
V Praze: CooBoo, 2021. Young adult
román o černobylské havárii a živo -
tě v Sovětském svazu z pohledu
dvou dospívajících dívek. Román
o útrapách dospívání v totalitním
režimu a o síle přátelství, které nám
pomůže překonat životní těžkosti.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
WOHLLEBEN, Peter 
Půjdeš s námi ven?: objevitelské
výpravy za přírodou ve městě.
Brno: Kazda, 2021.                  J.K.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZVE K NÁVŠTĚVĚ
A NABÍZÍ NOVÉ TITULY
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V dnešní uspěchané a tekuté době, ve které
mnohé rychle vzniká a po čase zaniká, je až ne-
uvěřitelné, že existuje pěvecký sbor, skupina hud -
bymilovných zpěvaček a zpěváků, jež jsou čle-
ny spolku, jehož tradice je minimálně stoletá.
11. říj na 1921 se totiž přejmenovalo přeloučské
Pěvecko-hudební sdružení Občanské besedy na
J. B. Foer ster, odbor Občanské besedy. Známý
čes ký skladatel s názvem sboru souhlasil a jako
stvrzení svého svolení pro něj zkomponoval krát -
kou skladbu Heslo, jež je jeho zdravicí, a po letech
mu věnoval ještě Legendu pro smíšený sbor s kla -
vírním doprovodem. Celkově však Foerster nava -
zuje na bohatou pěveckou tradici v Přelouči, jež
je spolehlivě datována rokem 1863, kdy vznikl
sbor Vojmír. Na něj posléze navázalo Pěvecké
sdružení, které bylo přímým předchůdcem ny-
nějšího sboru. Za ty roky jím prošel nespočet zpě -
vaček a zpěváků, které vedlo 11 sbormistrů, nej-
déle jej řídil Stanislav Polanský, někdejší ředitel
LŠU v Přelouči, dirigent dechové hudby a sklada-
tel, s nímž je spjat festival dechových hudeb Po-
lanského Přelouč. Věnoval mu Tři lyrické písně
pro ženský sbor. V současnosti, stejně jako ve dru -
hé polovině minulého století, pracuje Foerster ja-
ko sbor smíšený. Nicméně v roce 1921 fungoval
jako sbor mužský, později se přidala ženská slož-

ka. Určitou dobu zpíval sbor samostatně jako
mužský a ženský, jeden čas existovala dokonce
jen ženská část. Od připomínaného roku až do
dnešních dnů tvoří jeho repertoár především
hudba českých skladatelů 19. a 20. století ‒ Dvo-
řáka, Smetany, Janáčka, Lukáše a Ebena. Hudbě
nonartificiální se nevěnuje, protože je dostatek

kvalitní sborové literatury, jež by měla vždy tvo-
řit páteř programu dobrého sboru. Někteří vy-
braní členové se dokonce v minulosti opakovaně
zúčastnili festivalů Pražské jaro a Smetanova Li-
tomyšl. V roce 2013 sbor obdržel na Svatovác-
lavském festivalu duchovní hudby s Cenou Jiřího
Koláře FONS ve Žďáru nad Sázavou ocenění za
provedení skladby Svatý Václave v úpravě O. A. Ti -
chého. Jeho členové opakovaně obdrželi odzna-
ky za odzpívaná léta od Unie českých pěveckých
sborů. Dosavadním vrcholem posledních let by-
lo koncertní vystoupení v Senátu Parlamentu
České republiky pod záštitou senátorky Miluše
Horské dne 9. května 2019. V letošním roce vy-
jde almanach obsahující celkovou historii sboru
i soupis repertoáru od roku 1863 do dnešních
dní, na němž se nejvíce podílel místní historik
Matěj Pešta. Zamýšlené nové, jubilejní CD jsme
nemohli natočit kvůli opakovaným vládním
restrikcím.

Ještě je dlužno dodat, že se náš pěvecký sbor
těší velké přízni a podpoře města Přelouče, bez
které by jen těžko mohl dodnes takto existovat.

Naše výročí oslavíme na Vánočním koncertu
konaném v Občanské záložně v Přelouči dne
19. prosince 2021 od 18:00.

Petr Vacek, sbormistr

Kocour v knihovně?
Vstupte s námi do tajuplné zahrady. Jak? Sta-

čí zavřít oči, zaposlouchat se do skřípotu malé
branky a pak už jste tam. Nechte oči zavřené
a dobře se do své zahrady podívejte. Jaká je? Přes-
ně takhle začínaly naše podzimní dramatické díl-
ny pro děti z prvního stupně ZŠ. Pozvali jsme je
do knihy Zahrada od Jiřího Trnky. Pochopitelně
že vzápětí se přihnal kocour a nedal nám nic za-
darmo. Děti s ním měly spoustu starostí. Ale víte
co? Nakonec se ukázalo, že je to vlastně báječný
kamarád. 

Společně se slony, psy, trpaslíkem a velrybou,
dalšími obyvateli tajuplné zahrady, jsme si to
všichni krásně užili. A kdo ještě naše pozvání do
zahrady nepřijal, je srdečně vítán.                 L.H.

Josef Bohuslav Foerster Přelouč slaví letos 100 let své existence

S knížkou do života 
Po prázdninových piknicích v zahradě Skautského centra v Přelouči jsme se v září s dětmi a rodiči

opět sešli v prostorách Městské knihovny. S básničkou Ester Staré Hurá do přírody jsme hravou for-
mou zavzpomínali na dovolené a výlety. Co všechno je třeba si zabalit do kufru? Jak vlastně vypadají
zvířátka, žijící v lese? A čím vším se dá na výlet jet? Stihli jsme najít odpovědi na spoustu otázek, a do -
konce se svézt mašinkou. V říjnu se moc těšíme na netradiční setkání venku v zahradě Záložny, spojené
s podzimní tématikou. Kdo bude chtít, může si přinést a vyřezat dýni, nebo si může dýni na vyřezání
koupit přímo na místě. Pro děti bude připraveno i hravé podzimní tvoření. Vydlabané dýně po
skončení akce za Záložnou rozsvítíme. A pokud se chcete pochlubit svojí doma vydlabanou dýní,

můžete ji přinést s sebou. Nebo se může-
te při večerní procházce jen přijít podívat
na naše umělecká díla. 

Své dýně, zanechané na večerní vý-
stavě, si budete moci vyzvednou v pon -
dě lí 25. 10. 2021 ve výpůjční době. 

Akce se koná za každého počasí, ale
pouze za příznivé epidemiologické situa -
ce. Začínáme v 15.00 a zveme nejen děti,
zapsané do projektu Bookstart. Protože
podzim je tu přece pro všechny.

P.Š.

Kamínky pro dětské čtenáře 
Na Týden knihoven jsme pro naše dětské čtenáře připravili zahájení hledání kamínků s logem

Městské knihovny Přelouč. Rozmístili jsme je v zastavěné části města a děti s dobrým postřehem
jistě nebudou mít problém je najít. 

Nálezce kamínku po jeho odevzdání do knihovny získává možnost registrovat se na rok 2022
zdarma. Za odevzdaný kamínek může také v knihovně dostat jiný, s krásným obrázkem. A ten si
nechat na památku, nebo ho na cestách umístit do přírody a na FCB stránkách Kamínky sledovat
jeho pohyb.  

Všem hledačům přejeme hodně zdaru a těšíme se na setkání v knihovně.                                  P.Š.

SÁZÍME LESY NOVÉ GENERACE
Lesy České republiky, s. p., chystají na sobotu 16. 10.

2021 v rámci celorepublikové akce Sázíme lesy nové gene -
race další Den za obnovu lesa. Sázet můžete na 13 lokali -
tách v celé ČR. Jednou z nich jsou lesy nad muzeem Švý-
cárna ve Slatiňanech. Kůrovec a vítr se nevyhýbají ani
této oblasti. Proto zveme všechny, malé i velké, aby v ten -
to den přišli v co nejhojnějším počtu a přiložili ruku k dí lu.
Čekají na vás lokality pro sázení stromků nebo úklid kles-
tu. Lesníci budou mít připravené nářadí a sazenice. Věří -
me, že společně vysadíme nový les pro XXII.století, les pro
další generace, naše vnuky a pravnuky. 

Máme připravený pestrý program přímo v lese urče -
ný pro všechny členy rodiny. Např. lesní pedagogiku pro

nej menší, lesnickou stezku s ukázkami různých činností
spojených s hospodařením v lese, počínaje měřením leží -
cího dříví a stojících stromů, ukázkami práce s koňským
potahem, traktorem či vyvážečkou dřeva, houbařskou
po radnou, atd. Absolvováním lesnické stezky a vysaním
strom lu získají děti Odznak malého lesníka. Vyzkoušet si
sázení může samozřejmě každý návštěvník akce. Těšit se
můžete také na harvestorový trenažer a knihobudku, k dis -
pozici bude stánek s občerstvením a možností opékání
buřtů. Na vaše dotazy o lese a lesnictví ochotně odpoví
lesníci v Infostánku.

Autem lze přijet na parkoviště ve Slatiňanech proti
zámku a odtud je to už jen 800 m pěšky na místo konání
nad Švýcárnou. Akce bude probíhat od 10 hodin do 16 ho -

din. Můžete tedy přijet či přijít během celého dne, dopoled -
ne i odpoledne, mezi desátou ranní a patnáctou odpolední.
Nezapomeňte na pevnou obuv a vhodné oblečení, proto -
že v lese pracujeme za každého počasí. A těm, kteří se chtě jí
zapojit do zalesnění, doporučujeme vzít si s sebou pracov -
ní rukavice.

Podrobné informace o akci „Den za obnovu lesa, den
který nás spojí“, lze získat také na speciální webové strán -
ce www.sazimelesynovegenerace.cz, webových strán-
kách Lesů České republiky, s.p. (www.lesycr.cz) nebo na
facebooku. Počet zájemců o sázení je omezen v jednotli -
vých hodinových intervalech. 

Přijďte! Den za obnovu lesa nás zase spojí!
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VČELKU sociální služby o. p. s. středisko Pře-
louč naleznete na adrese: Hradecká 1383, 535 01
Přelouč v budově MONTIFER v 2. NP. Organizace
byla založena v roce 2010. Od roku 2018 se stala
součástí sdružení pečujících organizací Včelka,
kte rá působí v sedmi krajích ČR. Naše středisko
za rok 2020 zajistilo v průměru měsíčně 530 hodin
přímé péče v domácnostech klientů.

Společnost VČELKA sociální služby je regi stro -
vaným poskytovatelem terénních služeb. Jejím
hlav ním cílem je poskytovat terénní sociální služ-
by tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém
přirozeném prostředí a mohli udržovat sociální
vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vy -
chází z individuálních potřeb klientů, zaměřuje se
na podporu jejich samostatnosti a neprohlubuje
závislost na sociální službě.

VČELKA sociální služby poskytuje: pečovatel-
skou službu, osobní asistenci a sociálně aktivi-
zační služby. Aby bylo možno zajistit v domácím
prostředí plný komfort klienta, jsou služby po-
skytované v případě osobní asistence nepřetr-
žitě a v případě pečovatelské služby celoročně
včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu od 6:00
do 22:00 hodin. Služby jsou poskytovány v přileh -
lých městech a obcí ve vzdálenosti do 20 km od
Přelouče.

Tým VČELKY je složen z terénních pracovní-
ků v sociálních službách, kteří klientům pomáhají
s osobní hygienou, s oblékáním a svlékáním oble-
čení, s přípravou a podáním jídla a pití, se zajiš-
těním chodu jejich domácnosti. Dále nabízíme
také podporu a pomoc při procvičování paměti
a dalších kognitivních funkcí, nácvik jemné mo-
toriky, procvičování dolních končetin a pomoc
při nácviku chůze. Zprostředkováváme kontakt
se společenským prostředím, pomáháme při uplat -
ňování práv a při obstarávání osobních záležitos-
tí klientů.

Rozsah sjednaných služeb vždy vyplývá z in-
dividuálních schopností a možností klienta tak,

aby byly zajištěny jeho potřeby, ale zároveň tak,
abychom stále podporovali, popř. rozvíjeli, zacho -
vanou míru soběstačnosti konkrétního klienta.

Cena za poskytnutou hodinu péče je 130,- Kč.
Klient hradí pouze čas, který u něj pečovatelka
strá ví, nikoli čas, který stráví na cestě za ním. 

V případě zájmu o naše služby kontaktujte ve -
doucí střediska na tel. čísle +420 725 937 005 ne -
bo na emailové adrese travnickova@pecevcel-
ka.cz, případně sociální pracovnici Mgr. Terezu
Per ničkovou na tel. čísle +420 601 152 699 či na
emailové adrese pernickova@pecevcelka.cz.

Za VČELKA sociální služby, o. p. s.
Bc. Nikola Trávníčková, vedoucí střediska

Domácí zdravotní péče
Včelka

je odborná zdravotní péče posky-
tovaná v domácnosti pacienta, aniž

by pacient musel kamkoli docházet, což oddaluje
či zcela eliminuje potřebu hospitalizace či pobytu
v institucionálních zařízeních, která téměř vždy zna -
menají narušení rodinných vazeb, často zhoršení
zdravotního stavu z důvodu „vytržení“ z prostředí,
na které je pacient zvyklý a kde se cítí bezpečně. Pé -
či zajišťují kvalifikované zdravotní sestry na zákla -
dě indikace praktického lékaře nebo při propuštění
z nemocnice. Péče je plně hrazena ze zdravotního
pojištění a je poskytována 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu – NEPRETRŽITĚ. Najdete nás na adrese
Hradecká 1383, 535 01 Přelouč v 2. NP na proti vý-
tahům v budově MONTIFER. 

Rádi pro vás zajistíme:
•     ošetřovatelskou a kondiční rehabilitaci, cvi-

čení na lůžku, nácvik chůze s holí, berlemi či
chodítkem

•     dechová cvičení
•     péči o onkologicky nemocné

•     komplexní péči o imobilního inkontinentního
pacienta

•     péči v oblasti prevence vzniku dekubitů a opru -
zenin

•     péči o klienty v terminálním stadiu života
•     kontrolu fyziologických funkcí (krevní tlak,

puls, tělesná teplota)
•     lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran

a defektů)
•     odběry krve a jiného biologického materiálu
•     aplikaci injekcí, infúzí, léčebné terapie
•     nácvik aplikace inzulinu
•     cévkování, klyzma, výplachy, péči o perma-

nentní katetr
•     ošetření stomií, PEGu, enterální sondy
•     zapůjčení kompenzačních pomůcek

Neváhejte nás kontaktovat v případě zájmu
či dotazů, těšíme se na Vás.

Kontaktní osoby: 
Vedoucí pobočky Petra Šprojcarová, 
tel.: +420 605 590 200, 
emailová adresa sprojcarova@pecevcelka.cz
nebo vrchní sestra Denisa Havlíčková, DiS., 
emailová adresa havlickova@pecevcelka.cz.
Webové stránky: www.pecevcelka.cz
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VČELKA sociální služby o. p. s. 
v Přelouči a blízkém okolíPŘELOUČÁCI 

Jubilanti červen a červenec   
Pavel Prax                                            75 let
Marie Pavlíková                                  86 let

Jubilanti srpen                       
Miluše Deršáková                               90 let
Ludmila Horáková                              89 let
Helena Houfová                                  89 let
Stanislava Nekvapilová                      89 let
Anežka Koubová                                89 let
Daniela Cuhorková                            88 let
Dagmar Rejmanová                           88 let
Zdeňka Bidmonová                           87 let
František Žáček                                   86 let
Jindřiška Zárubová                             86 let
Jiřina Valešová                                     85 let
Marie Žaliová                                      85 let
Marie Křemenáková                          80 let
Alena Macová                                     80 let
Marie Horáčková                                75 let

Jubilanti září                           
Jaromír Rambousek                           91 let

Zdeněk Kopecký                                 91 let
Marie Žáčková                                    89 let
Marie Matoušová                               88 let
Miroslav Šimek                                   88 let
Zdeněk Vančura                                 88 let
Václav Hledík                                      86 let
Jiří Dašek                                              86 let
Marie Líbalová                                    85 let
Blanka Svobodová                              80 let
Miluše Kučerová                                 80 let
Karel Faitl                                             80 let
Vladimír Bíža                                       75 let
Roman Bogaturov                              75 let
Václav Turyna                                      75 let
Milan Kolář                                          75 let
Jiří Hiller                                               75 let
Vlasta Posledníková                           75 let
Marie Umlaufová                               75 let
Bohuslava Joštová                              75 let
Zdeňka Záleská                                   75 let

Stříbrná svatba
Lenka a Jaroslav Ledeckých              7. 9.
Lenka a Roman Divokých                 21. 9.

Vzpomínka
V pátek 1. října 2021 

by se dožila 

paní Hana SÝKOROVÁ, 
rozená Kadlusová, 

85 let.

Stále vzpomínají 
rodiny Urbanova a Sýkorova.

Omluva redakce
V zářijovém Roštu jsme zařadili po domluvě s rodinou 
gratulaci paní Zdeňce MIHOLOVÉ k 102. narozeninám. 

Paní Miholová bohužel po vydání tohoto Roštu 
náhle zemřela. 

Redakce Roštu se omlouvá 
a celé zarmoucené rodině přeje upřímnou soustrast. 

Poděkování
Velké poděkování patří poctivému nálezci

svazku klíčů, který vhodil v druhé půlce srpna
klíče do schránky úřadu a odtud byly předány
na ztráty a nálezy městského úřadu. Klíče nako-
nec doputovaly k majiteli a ten by rád prostřed-
nictvím Roštu neznámému nálezci velice podě-
koval 😊.
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Hurá do školy!!!
Prvního září usedlo do lavic naší školy 79 prv-

ňáčků. Ve škole nebyli poprvé. Na návštěvě zde
byli již 17. června a moc dobře věděli, že tu na ně
čekají a moc se na ně těší paní učitelky Martina
Nalezinková, Alena Školníková a Veronika Jeníčko -
vá. Prvňáčky a jejich doprovod také přišla přivítat
naše paní ředitelka Magda Pacáková se svojí zá-
stupkyní Ivou Kalouskovou v doprovodu místo-
starosty města Ivana Moravce. 

Děti byly nadšené ze školy, z dárečků i z pro-
jížďky kočáry taženými koňmi z Národního hřeb-
čína Kladruby nad Labem, kterou provázelo vel-
mi příjemné počasí. Prvňáčkům přejeme, aby jim
nadšení vydrželo až do deváté třídy a spoustu dal-
ších krásných dnů ve škole.

T-Mobile Olympijský běh 2021
Letos jsme s žáky 1. stupně oslavili olympijské

myšlenky a hodnoty tím, že jsme se už popáté
zapojili do T-Mobile Olympijského běhu, který
proběhl celorepublikově dne 8. 9. 2021. Z každé
třídy postoupili do finále vždy 3 nejrychlejší chlap-
ci a 3 dívky. Žáci byli rozděleni do kategorií po
ročnících. Nejrychlejšími běžci byli: Jakub Zaple-
tal (1.B), Šárka Němcová (1.C), Štěpán Heřmá-
nek (2.B), Rozárie Svobodová (2.A), Marek Be-
chynský (3.B), Sofie Nájemníková (3.B), Josef Daniel
Káles (4.C), Eliška Pilná (4.C), Adam Konvalina (5.A)
a Karolína Studénková (5.A). Gratulace patří nejen
vítězům, ale všem dětem, které se zúčastnily. Všich -
ni jsme si užili sportovní dopoledne a těšíme se
opět na příští rok.

Básnička na každý měsíc
Do celoročního projektu „Básnička na každý

měsíc“ budou přispívat svými literárními výtvory
děti od nejvyšších ročníků až po ty naše nejmen-
ší. Říjnové číslo zahajuje básnička od deváťáků,
v listopadovém čísle se můžete těšit na dílka
osmáků atd. Necháme se všichni překvapit, jestli
v červnovém čísle najdeme básničku od našich
prvňáčků.

Básnička na říjen
Už jsem zase ve škole,
známky sbírám vesele.
Poznámka mě nemine,
nemám cvičky, jémine!
Po ránu mě studí uši,
to nevadí – čepice mi sluší.
Zatím jsem jen nastydla,
ale covid nechytla.       (Hana Škodová 9.A)

Prázdniny jsou za námi
a teď školní rok,
utíká to jako voda, 
přijímačky - další krok.
Snad už covid nezasáhne,
máme toho dost,
a z těch testů nic moc není,
jen podrážděný nos.  (Adéla Ondráčková 9.B)

2. místo ve sběrové soutěži 
ve šk. roce 2020/21

Sběrová soutěž byla ve šk. roce 2020/21 ovlivně -
na epidemiologickou situací. Přesto jsme dvě sbě -
 rové akce starého papíru zvládli uspořádat a za-
řadili jsme se tak mezi 31 zúčastněných škol. Díky
zapojení velkého množství žáků (a hlavně je-
jich rodičů) jsme si v Pardubickém kraji „vysbíra-
li“ 2. místo. 

Za to všem zúčastněným děkujeme!
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První školní den
První školní den nového školního roku 2021/2022 jsme zahájili ve stře-

du 1. září. Pro většinu žáků to byl návrat ke školním povinnostem, ale pro
nové prvňáčky to byl den plný očekávání, napětí a možná i obav z něčeho
nového a neznámého. V doprovodu svých rodičů a příbuzných usedli do
dvou prvních tříd, aby zahájili svou novou životní etapu. Přivítaly je paní
učitelky Dobroslava Cyroňová a Viola Vašíčková. Ke všem též promluvila
paní ředitelka Hana Konvalinková, starostka města Přelouč Irena Burešová
a zástupkyně firmy KIEKERT. Na děti čekalo mnoho dárečků ze základní
školy, již zmiňované firmy KIEKERT, BESIP, od zřizovatele – MÚ Přelouč, dá -
le z projektu Ovoce do škol.

Popřejme tedy prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí, ať získají kromě no-
vých vědomostí a dovedností také nová přátelství a hlavně, ať se všichni
mohou učit ve zdraví ve škole ve svých třídách.

Adaptační dopoledne 6. A
Druhého září vyrazili žáci a žákyně z 6. A na poznávací vycházku do

ne dalekých Břehů. Cílem cesty bylo travnaté hřiště u rybníka Buňkov. Ten-
to výlet sloužil k tomu, aby se celá parta lépe poznala a kolektiv se důklad -
ně stmelil.

Během cesty, která vedla od školy přes městský park a Slavíkovy ostro-
vy, hráli šesťáci různé hry a plnili rozmanité úkoly. Mnohé z nich, jako na-
příklad Láva, Medvěd, Tma nebo Klíště vyvolaly na tvářích všech přítom-
ných spoustu úsměvů. 

Po návštěvě břežské samoobsluhy, kde se všichni občerstvili, dorazili na
místo určení. Zde proběhly další hry zaměřené na dovednosti, spolupráci
a komunikaci. 

Skvěle připravená akce se pod vedením paní psycholožky P. Jadrné
a tříd ní učitelky Z. Vášové velmi vydařila a všichni na ni budou dlouho
vzpomínat.

Školní družina
Ve školní družině probíhá pestrá nabídka zájmových činností. Je tu

možnost hrát kolektivní i individuální hry, do vzdělávacího programu jsou
zařazeny rukodělné činnosti, které rozvíjejí smyslové vnímání. Děti se se-
znamují s různými nástroji, materiály, technikami a postupy, zdokonalují
si jemnou motoriku. Každé oddělení ŠD má k dispozici počítač s naukový-
mi programy, díky kterým si děti mohou opakovat učivo zábavnou formou.
Program je rozšířen o sport, výlety a zájmové kroužky. 

Je možné navštěvovat pohybo-
vé kroužky – florbal a aerobic, kde si
dě ti rozvíjejí své koordinační schop -
 nosti, berou sport jako zábavu, učí
se ochotně spolupracovat, ale i nést
vlastní zodpovědnost. Součástí škol -
ní družiny je nově upravené hřiště,
které slouží nejen pro hru a odpoči -
nek, ale odehrávají se zde i různé spor -
tovní akce. Každým rokem tu přibý -
vají sportovní i herní pomůcky.
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DOBRO DOŠLI –
SPORTOVNÍ KURZ V CHORVATSKU

Již tradičně se dvě třídy gymnázia, tentokrát oktáva a septima, zúčastnily
sportovního kurzu v chorvatské vesničce Sveti Filip i Jakov nedaleko Zadaru.
Jakožto jedna z jejich učitelek si troufám tvrdit, že se kurz nadmíru vydařil
a že si ho studenti i přes relativně náročnou každodenní sportovní náplň užili.

Jeden by možná namítl, že jsme se zajeli na týden vykoupat v moři a do -
hnat bronzové opálení po ne úplně vydařeném létě, ale to by se velice spletl.
Rána začala jógou při rozbřesku, rozcvičkou, výběhem či rozplavbou, ná-
sledovaly celodenní turnaje v plážovém volejbalu, tenisové dvouhry a čtyř -
hry, turnaj v nohejbale a to vše jsme večer završili intervalovým tréninkem
tabata nebo projížďkami na inline bruslích po pobřeží, což v horkém chor-
vatském počasí stálo opravdu hodně sil.

Aby si studenti vyzkoušeli i něco netradičního, měli možnost zahrát si
pétangue, Kanjam, Mölkky, zaběhnout si orientační závod po městečku

a na závěr změřit síly v duatlonu. Ale samozřejmě, relax a odpočinek musí
být a tak zbyla chvíle i na moře, potápění a opalování. Poznali jsme i krásy
národních parků Krka a Kornati a měli štěstí i na delfíní show, kterou nám
skupinka šesti delfínů předvedla v moři při cestě lodí. Počasí nám opravdu
přálo, chvíli jsme zapomněli, že začal školní rok a že celý svět s napětím
očekává, jestli se covidová pandemie opět rozběhne nebo ne.

Pravdou je, že vycestovat dnes, za těchto podmínek a opatření, byl
možná trochu risk, ale stál za to. I kdyby si jen pár studentů řeklo, že se
začne nějakému sportu věnovat, protože ho díky kurzu začal bavit, i kdyby
si pár z nich řeklo, že změní svůj životní styl a začne se více hýbat nebo tře -
ba cestovat a poznávat svět, tak my, jejich učitelé, budeme spokojení. Pro-
tože tohle je ten hlavní důvod, proč s nimi na kurzy jezdíme, dávat jim do
života nové podněty a impulsy. A doufáme, že se nám to daří. 

Za nás všechny čtyři pedagogy touto cestou děkuji všem zúčastněným
studentům za to, že kurz proběhl bez problémů a že jsme si ho i my mohli
i přes náročnost všeho kolem vychutnat, zasportovat si a poznat se navzá -
jem v jiném než školním prostředí.

Mgr. Š. Sovová
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Adaptační dny prvních ročníků
Jako tradičně proběhly na začátku září adaptační dny prvních ročníků.

Pro třídy 1RG, 1RMA a 1RMB jsme připravili program, který kombinoval
výchovné přednášky, vzdělávací film, orientaci po Přelouči a sportovní
a stmelovací hry. 

Žáci primy osmiletého gymnázia si své adaptační dny také užili. Nej pr ve
si udělali procházku do nedalekých Břehů, kde pak celé odpoledne plnili
různé úkoly a hráli zábavné hry. Nejinak tomu bylo i ve dni následujícím. 

Věříme, že se díky adaptačnímu programu prolomily ledy a naši „prvá -
ci“ si se svými spolužáky i třídními učiteli začali tvořit tu správnou partu,
která je bude podporovat během celého studia.  

Třídní učitelé prvních ročníků

Tak jako ve všech českých školách, i na
Gymnáziu a Střední odborné škole v Přelouči
zasedli 1. září žáci do lavic. Všichni sice dou -
fají, že se školy zavírat nebudou, přesto bude
i tento školní rok v mnohém jiný než v běž-
ném provozu. „Letošek bude ve znamení změn
a přestaveb,“ usmívá se ředitel školy Miroslav
Pavlata.

„Škola má nyní 461 žáků v 6 studijních oborech.
Letos jsme nově otevřeli obor Fotograf, který tvoří
společně s oborem Reprodukční grafik pro média

dvojici maturitních oborů zabývajících se počíta-
čovou grafikou a zpracováním fotografií. V těchto
dvou oborech studuje na naší škole celkem 112 žá -
ků,“ přibližuje Pavlata aktuální skladbu vyučova-
ných oborů. Škola podle něj vytvořením nových
oborů usiluje o jasný směr. „V našich učebních
oborech studuje 122 žáků. Vedle grafických oborů
Reprodukční grafik a Tiskař na polygrafických
strojích u nás ještě dobíhá výuka oboru Mecha-
nik opravář motorových vozidel – v tomto oboru
jsme aktuálně již neotevřeli první ročník a zázemí

pro výuku se přesouvá do nedalekých Chvaletic,“
upřesňuje ředitel školy Miroslav Pavlata.

Ne vše se ale na škole mění. „Stálicí zůstává
víceleté gymnázium, na kterém studuje 227 žáků,
které připravujeme na studium na vysokých ško-
lách,“ uvádí Pavlata. 

A co je podle ředitele v nadcházejícím roce
to nejdůležitější? „Aby už odezněla pandemie.
Všem žákům naší školy a zaměstnancům přeji, aby
tento školní rok byl maximálně úspěšný a z hledi-
ska covidové pandemie jiný, než ty dva předchá-
zející,“ dodává Pavlata.

Ondřej Vojtěch

Každý z nás je talentovaný
S novou posilou učitelského sboru Gymnázia a Střed -
ní odborné školy v Přelouči, fotografem Radkem Kal -
housem, jsme se bavili o jeho fotografických začát -
cích, o tom, proč se rozhodl k velkému kariernímu
zlomu nebo o tom, jak vnímá učitelskou profesi. 

Do naší školy jste jako učitel nastoupil před
několika dny. Jaké jsou vaše první dojmy?

První dojmy se mi hodnotí těžko… Pocity ješ-
tě musím nechat dozrát. Dnes jsem měl na od-
borném výcviku poprvé skupinu fotografů. Měli
živý zájem, vyptávali se a cítil jsem, že to mezi ná-
mi funguje. Věřím, že to bude krásná etapa mého
života.

Proč jste se rozhodl pro tak ostrý karierní zlom?
Dvacet jedna let jsem pracoval jako fotore-

portér. To je poměrně dlouhá doba. Myslím, že
jsem z této profese vytěžil maximum, a teď bych
se rád o své zkušenosti podělil a sdílel vše krásné,
co mi fotografie dala. 

Co vás láká na profesi učitele? 
Hlavně to, že mohu ve studentech probudit vá -

šeň a lásku k fotografování. To jsou věci, které můj
život zásadně ovlivnily. Tak vnímám i profesi učite -
le – jako mentora a průvodce v životě studenta.

Jste ostřílený fotograf. Mohl byste čtenářům
představit svou dosavadní profesní kariéru? 

Od roku 2000 jsem pracoval pro vydavatel-
ství MAFRA (MF Dnes, Lidové noviny) jako fo-
toreportér. Kromě toho jsem pracoval na svých
osobních fotografických projektech. Mnohé
z nich byly oceněny v soutěži Czech Press Photo,
což je nejprestižnější tuzemská přehlídka repor-
tážní fotografie. Fotoesej o komunitě pardubic-
kých otužilců vydal celosvětově americký Time

Magazine. Často vystavuji v českých i zahranič-
ních galeriích. Poslední dva roky pořádám i indi-
viduální fotografické workshopy.

Na škole budete učit budoucí fotografy – je
podle vás pro fotografa důležitější talent, ne-
bo spíše píle?

Myslím, že každý z nás je talentovaný. Jde jen
o to, v sobě tuto vlastnost otevřít. Já sám foto-
grafuji od svých dvanácti let, přičemž nějaký
enormní nadbytek talentu jsem v sobě nikdy ne-
cítil. A co se týká píle, tak ta podle mě být nutně
nemusí, když je přítomna vášeň. 

Sám sebe nazývám lenochem, i když jsem foto -
grafoval i dvanáct hodin denně. Pro mě to ovšem
nebyla práce, ale zábava. Pokud v sobě rozvolníte
tyto pocity, talent ve vás začne klíčit jako semínko.

Byl ve vašem životě nějaký zlomový okamžik,
ve kterém jste si řekl: odteď se budu zabývat
fotkou?

Když jsem ve dvanácti letech zažil kouzlo tem -
né komory a na bílém papíře se najednou obje-
vil obraz.

Můžeme se v současnosti někde setkat s vaší
fotografickou tvorbou?

Až do dubna 2022 mám výstavu v Open Air
Ga lerii Parkán na pardubickém zámku. Fotil jsem
pole, louky a lesy v okolí Pardubic a zkoušel nalézt
genia loci v téhle placaté a monotónní krajině. 

Ptal se Ondřej Vojtěch
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Během hlavních prázdnin se nám podařilo úspěšně zorganizovat pět pří -
městských a jeden pobytový tábor. Velké poděkování patří všem dětem za
aktivní účast a všem vedoucím, kteří se podíleli na přípravě a organizování
táborů. 

Příměstský tábor I. – Výtvarně tvořivý
Od 12. 7. do 16. 7. 2021 se uskutečnil letošní první příměstský tábor po-

řádaný Domem dětí a mládeže v Přelouči. Tábor byl zaměřený především
na tvořivé činnosti, během nichž si děti vyzkoušely nejrůznější techniky:
například kreslily a tiskaly na textilní vaky, tvořily ze samotvrdnoucí hmo-
ty, malovaly na kamínky nebo na březová kolečka a mnoho dalších. Kromě
tvoření si děti užily také mnoho soutěží i her, prohlídku Hasičského domu

v Přelouči s nauč -
ným i zábavným
programem při -
pra  veným čle ny
JSDH Přelouč, vý-
let na pta čí polo -
ostrov a za hejka -
ly do Láz  ní Boh-
daneč, zajímavé
odpoledne s che -
mickými pokusy
a silniční dopra-

vou, které pro děti připravili pracovníci Univerzity Pardubice nebo ve  čer
s táborákem i opékáním buřtíků a přespáním v DDM.

Příměstský tábor II. – Pohádkový
Druhý příměstský tábor proběhl v termínu od 19. 7. do 23. 7. 2021 a byl

věnovaný především pohádkové tématice. V rámci připraveného programu,
který byl plný zábavy a her, děti navštívily například Perníkovou chaloupku
a muzeum perníku v Rábech, nebo přeloučskou knihovnu, kde jim paní
Hývlová připravila poutavý program. Dále si děti nazdobily perníčky a se-
cvičily divadelní podání známých pohádek – O kohoutkovi a slepičce, O ře -
pě a O budce v poli. Jeden večer si děti také užily opékání buřtíků a pře-
spání v DDM.

Příměstské tábory III., IV. – Poznávací

Poznávací pří měst -
 ské tábory proběhly
v termínech 9. 8. –
13. 8. a 16. 8. – 20. 8.
2021 a byly zaměře-
né na poznávání oko-
lí měs ta Přelouč. Po-
stupně jsme navštívili
Heřmanův Městec,
kde jsme prošli nauč-
nou stezkou Město
u dvou moří, Sportov-
ní park Pardubice, Krasnice s nádhernou krasnickou roklí, Morašice, Chol-
tice a choltický zámek, Svojšice se zajímavou svojšickou tvrzí a další nádher -
ná místa v okolí. 

Příměstský tábor V. – Letem světem
Příměstský tábor s tématem Letem světem se uskutečnil v termínu

23. 8. – 27. 8. 2021 a byl zaměřený především na cestování a poznávání
různých částí světa. Tábor byl plný zábavy a her, ale také i naučných aktivit.
Děti se například naučily a vyzkoušely orientaci v terénu pomocí buzoly,
práci s mapou či topografické značky a i pro tuto skupinu připravila paní
Hývlová poutavý program v přeloučské knihovně, tentokrát s cestopisnou
tématikou. Jeden den cestovaly děti světem s ,,Bednoletem“. Všichni účast-
níci si také užili naučnou stezku na ptačí poloostrov a za hejkaly do Lázní
Bohdaneč, prohlídku zámeckého pivovaru v Semíně nebo výlet do neda-
lekých Choltic, kde si zahráli discgolf a zúčastnili se komentované prohlídky
zámku. Předposlední den byl pro děti také připraven táborák s opékáním
buřtíků a následné přespání v DDM.

Tábor Krkonoše 2021
Pobytový tábor v penzionu Družba v Rokytnici nad Jizerou se uskuteč-

nil začátkem prázdnin v termínu 7. 7. až 16. 7. 2021. Během pobytu jsme
poznávali přírodní krásy Krkonoš, podnikali procházky do okolí, hráli hry
v okolí chaty. Podnikli jsme dva celodenní výlety k pramenu Labe a do
Harrachova s návštěvou místních skláren Novosad.
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Prázdninová soustředění
I když školní rok začíná 1. září, naše základní umělecká škola tra-

dičně zahajuje svou činnost již poslední srpnový týden. Jelikož chlou-
bou naší školy jsou soubory, které čeká od září řada vystoupení, je
nezbytné se na tyto akce řádně připravit. Už 20. srpna naši školu
doslova zaplnil Národní dechový orchestr, který naše škola orga-
nizuje. 24. srpna ho v přípravách nového repertoáru vystřídal náš žá -
kovský dechový orchestr, který v ZUŠ zkoušel až do pátku 27. srpna.
Od pondělka 23. srpna probíhalo pětidenní soustředění našeho li-
terárně dramatického oboru v základní škole Rohovládova Bělá a ve
stejném termínu se na nový školní rok připravovala skupina Buď fit
v autokempu Buňkov ve Břehách. Tato kapela zakončila své soustře-
dění ve čtvrtek 26. srpna veřejným koncertem před sokolovnou
ve Břehách. Prázdninami ale soustředění našich žáků nekončí. Od
17. září se bude konat víkendové soustředění tanečního oboru v Kras -
nici a následovat budou mnohá další během školního roku.

Světluška
Ve čtvrtek 9. září mohli obyvatelé Přelouče v ulicích města po-

tkat Světlušky. Děti s papírovými tykadly, které prodejem upomín-
kových tematických předmětů podporovaly nadační fond České-
ho rozhlasu Světluška. Ten každoročně „rozsvítí“ život stovkám
nevidomých dětí i dospělým, kterým přerozděluje prostřednictvím
grantů finanční prostředky. Ti je použijí například na nákup speciál -
ních pomůcek, výcvik vodících psů nebo splnění uměleckých či
spor tovních snů. 

Večer se pak v tento den konal v sále místní ZUŠ dobročinný
Koncert pro Světlušku, na kterém vystoupili žáci i vyučující školy.
Od roku 2003, kdy Sbírkové dny Světlušky proběhly vůbec poprvé,
vybralo v ulicích po celém Česku celkem 114 000 dobrovolníků
přes 94 milionů korun. 

Shromážděné prostředky ze sbírky i koncertu budou v rámci
grantového řízení rozděleny na přímou pomoc nevidomým a sla-
bozrakým jednotlivcům a neziskovým organizacím, které prostřed-
nictvím svých programů těžce zrakově postiženým po celém Čes -
ku pomáhají k samostatnosti a soběstačnosti.

Letní hornové kurzy Broumov
Od 1. do 7. srpna se v prostorách kláštera v Broumově již posed-

mé uskutečnily kurzy ve hře na lesní roh, kterých se společně s paní
učitelkou Radkou Chmelařovou zúčastnily také dvě žačky naší ško-
ly – Evelína Hloušková a Kamila Kautská. V letošním roce byly lek-
tory – Zuzana Rzounková (sólohornistka Symfonického orchestru
hlavního města Prahy FOK, pedagog JAMU v Brně), Jan Vobořil (só -
lohornista České filharmonie, pedagog HAMU v Praze), Jindřich
Petráš (proděkan hudební fakulty JAMU v Brně, pedagog JAMU
a Konzervatoře v Brně), Jörg Brückner (sólohornista Mnichovské
filharmonie a profesor na Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar)
a Szabolcs Zempléni (sólista na lesní roh, profesor na Hochschule
für Musik und Theater Hamburg). Kromě sólových hodin u jednot-
livých lektorů se všichni účastníci zapojili také do ansámblových
souborů a zúčastnili se několika koncertů.

Vedení školy
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Cenu Františka Filipovského za zvuk dabingu, kterou uděluje
Asociace pracovníků se zvukem a Ochranná asociace zvukařů –
autorů z.s., získal snímek Až na měsíc (Over the Moon) a zvukař
Filip Mošner. Film pro Netflix vyrobila LS Productions v režii La-
dislava K. J. Nováka a hudební režii Zuzany Ďurindové. 

Cenu Františka Filipovského za překlad a úpravu dabova-
ného audiovizuálního díla, kterou uděluje Jednota tlumočníků

a překladatelů za přispění Obce překladatelů, získala Zuzana Josko-
vá za překlad filmu Očím skryté (To Walk Invisible) v režii Alice
Hurychové. Film vyrobila Česká televize. 

Cenu Františka Filipovského za mimořádné dabingové zpra-
cování audiovizuálního díla, kterou uděluje Český filmový a te-

levizní svaz FITES, z. s., vyhrál snímek Na nože (Knives Out) v režii
Lucie Petry Svobodové. Pro MagicBox vyrobila Tvůrčí skupina Jo-
sefa Petráska ve studiu Pro-Time.

Cenu Františka Filipovského za dabingové zpracování televiz -
ních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby, kterou
uděluje Město Přelouč, letos vyhrál film Vzhůru za sny (Drøm me -
byggerne) a režisér snímku Jiří Balcárek. Pro Bontonfilm vyrobila
Tvůrčí skupina Josefa Petráska ve studiu Pro-Time.

Cenu Františka Filipovského za dabingové zpracování TV se-
riálu, kterou uděluje Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., získal
seriál Mělas to vědět (The undoing) v režii Martina Veldy. Pro
HBO vyrobila Společnost SDI Media. 

Cenu Františka Filipovského za dlouhodobé herecké mis t -
rovství v dabingu, kterou uděluje Herecká asociace, získali a do
dabingové síně slávy vstoupili Oldřich Vlach, František Němec,
Ladislav Frej a Jorga Kotrbová.

Cenu Františka Filipovského za dlouhodobou mimořádnou
dabingovou tvorbu udělil Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
PhDr. Anně Kareninové, Ph.D. za celoživotní mistrovství v oboru

překlady a úpravy dialogů a in memoriam Janě Semschové za ce -
 loživotní mistrovství v oboru dabingová režie a úpravy dialogů.

Letos se v rámci vyhlášení podařilo také hned několik kuriozit.
Z různých vážných důvodů si nemohli přijet osobně převzít Cenu
za dlouhodobé dabingové mistrovství František Němec, Ladislav

Frej, Oldřich Vlach a Jorga Kotrbová. Ceny za ně v Záložně převzali
jejich rodinní příslušníci, ale přece jenom nakonec v Přelouči alespoň
někteří z nich nechyběli. Podařilo se živým přenosem zastihnout
Františka Němce v divadle Ungelt, kde se v době vyhlášení připra-
voval na divadelní představení a na kameru pozdravil všechny hosty
v sále a převzal si také tradiční keramickou sošku. Propojení se zda-
řilo také formou telefonického hovoru a živý přenos telefonátu do
sálu s Oldřichem Vlachem a Ladislavem Frejem. 

Všem, kdo se na největší kulturní a společenské přeloučské akci po -
díleli, patří velké poděkování. Vy, kdo jste dorazili na náměstí, jste si
snad program užili a doufáme, že se za rok zase na náměstí a v Občan -
ské záložně sejdeme a oslavíme a podpoříme umění čes kého dabingu.

Ačkoliv to v sobotu ráno 18. září s počasím nevypadalo příliš
optimisticky, počasí přece jenom nakonec i přes malý deštík Pře-
louči přálo. Na náměstí bylo živo již od 7 hodin. Pořadatelé venkov-
ní akce Kulturní a informační centrum města Přelouče koordino-
vali stavby prodejních stánků, později pak i příjezd účinkujících a po
celou dobu bylo pro návštěvníky Přelouče k dispozici také Info-

centrum včetně výstav v 1. patře. Podium i velkoplošná obrazovka
byly připravené pro bohatý kulturní program. 27. ročník udílení Cen
Františka Filipovského za dabing zahájily ve 13 h již tradičně slav-
nostní fanfáry z balkonu Občanské záložny a pak už nastoupily ka-

pely a hudebníci různých žánrů a vše se na náměstí rozběhlo na
plné obrátky. V průběhu dne navštívilo přeloučské dabingové slav-
nosti na náměstí a v parku za školou okolo 1 500 návštěvníků.

A jak to vypadalo v Občanské záložně? Realizační tým zvukařů,
kameramanů, osvětlovačů, techniků připravoval část zázemí pro
slavnostní večer již v průběhu celého týdne. Tým České televize do -
razil společně s režisérem slavnostního předávání cen, Danielem Hná -
tem, v pátek po obědě. Na podium se instalovala velkoplošná stěna
s logem Cen Františka Filipovského. Celé hlediště perfektně připravila
Helena Danielková, správcová Občanské záložny. V sobotu časně rá -
no v Záložně začalo být rušno také. Dorazil technický a televizní
štáb, dorazil také velký tým IT techniků, který zajišťoval od 16 hodin
internetový živý přenos na Novinkách.CZ. Nechyběl ani tým, který
připravoval stoly a vše pro slavnostní večerní raut. Po 13. hodině do -
razil do Záložny člověk pro slavnostní vyhlášení výsledků ten nejdů-
ležitější – moderátor večera – Ondřej Kepka. Začala zkouška celého

slavnostního vyhlášení, pokyny režiséra, moderátora, pokyny pro
hostesky, zkouška zvuku a osvětlení podia. Chvíle oddychu a v 17 ho -
din přivítal Ondřej Kepka všechny hosty v sále, u velkoplošné obra-
zovky na náměstí a také všechny, kdo sledovali živý přenos na inter-
netu. Postupně vyhlásil nové držitele Cen Františka Filipovského
nejprve za dlouhodobé dabingové mistrovství a pak vítěze všech

osmi kategorií, které třináctičlenná porota vybrala pro letošní roč-
ník. A že to nebyla práce zcela jednoduchá, je jasné z celkového
počtu přihlášených snímků a návrhů. Porota hodnotila 37 snímků
a celkem 98 návrhů. 

Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon
v dabingu, kterou uděluje Město Přelouč, získala Anna Brousková
za roli Charlotte Brontëové (Finn Atkins) ve snímku Očím skry-
té (To Walk Invisible), v režii Alice Hurychové. Film vyrobila
Česká televize.

Cenu Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký vý-
kon v dabingu, kterou uděluje Město Přelouč získal Aleš Procházka
za roli Manka (Gary Oldman) ve stejnojmenném snímku Mank,
v režii Vladimíra Žďánského. Pro Netflix vyrobilo Studio Virtual.

Zvláštní cenu poroty za dětský herecký výkon v dabingu do
15 let věku dítěte „KOUZELNÝ PRSTEN“, kterou uděluje Herecká
asociace a garantem je Ondřej Kepka, si letos odnesla Tereza Ji-
rotková za dabing Salky (Ída Mekkín Hlynsdóttir ve filmu Bílý
bílý den (Hvítur, hvítur dagur) v režii Hany Krtičkové. Pro HBO
vyrobila Společnost SDI Media.

OHLÉDNUTÍ ZA PŘELOUČSKÝMI OSLAVAMI DABINGU
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Dobrovolnictví v Domově u fontány 
má již víc jak patnáctiletou tradici

Tento článek bychom rádi věnovali těm, kteří pravidelně navštěvují klien -
ty našeho Domova, ač jsou to pro ně ve skutečnosti úplně cizí lidé. Mluví-
me o dobrovolnících, kteří dokážou i v této hektické době věnovat trochu
ze svého volného času druhým. Pravidelně dochází za našimi obyvateli, spo -
lečně si povídají o všem možném, o životě, o tom, co jeden či druhý zažil
před pár dny či mnoha lety, vyhledávané jsou také procházky v přilehlé za -
hradě a někdy dojde i na hraní oblíbených deskových her. Způsobů, jak mo -
hou vyplnit společně strávené chvíle, je jednoduše nespočet a každé setká -
ní často přináší něco nového.

V tuto chvíli přichází do Domova pravidelně 8 dobrovolníků a my pev-
ně věříme, že další dobré duše se v průběhu času přidají, neboť klientů,
kteří by o návštěvy dobrovolníků měli zájem, je mnoho.

Na dobrovolnictví je krásné to, že se mu může věnovat téměř kdokoli
bez nutnosti jakýchkoli přípravných kurzů či speciálního vzdělání. Stačí
mít trochu volného času, ideálně jednu hodinu týdně či za 14 dní a sa-
mozřejmě kladný vztah k seniorům. Ti, co už s dobrovolnickou činností
zkušenost ma jí, se shodují na tom, že čas strávený s klienty Domova u fon-
tány je oboha cující i pro ně samotné. Cítí se prospěšní, užiteční a čas, který

s klien ty stráví, vnímají jako
smysluplně využitý. To jsou po -
city, které do jejich osobního
života přinášejí radost a štěstí,
za což jsme velmi rádi, neboť fi -
nančně je za jejich dob ro vol -
nickou činnost odměnit ne mů -
žeme. To jim ale nevadí, často
se nám svěřují, že tou nej větší
odměnou pro ně je, když vidí,
že má klient z jejich návštěvy
radost.

Rádi bychom proto touto cestou poděkovali všem dobrým duším,
které našim klientům přinášejí radost do života. Velmi si Vás vážíme
a děkujeme za to, že jste se rozhodli věnovat své vzácné volné chvíle
právě klientům našeho Domova.

Pokud byste se také rádi stali dobrovolníkem, obraťte se na paní Zdenku
Kumstýřovou z Dobrocentra Přelouč na telefon 731 402 371 nebo na email
charita.prelouc@gmail.com.

Těšíme se na Vás 😊.
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ZÁŽITKOVÝ POBYT –
PODĚKOVÁNÍ ELEKTRÁRNĚ

CHVALETICE
Milí čtenáři Roštu,

rádi bychom vás informovali, jak jsme si s dětmi
uži li závěr prázdnin, vzhledem k tomu, že uzá-
věrka zářijového čísla byla ještě před naším od-
jezdem. 

Poslední prázdninový víkend jsme odjeli s dět -
mi ze služeb PODPORA PRO PĚSTOUNY, NZDM
Jakub klub a PODPORA RODINY na čtyřdenní zá-
žitkový pobyt do Jedlové, která se nachází v Dešt -
ném v Orlických horách. První den jsme navštívili
Ateliér Zvonaře a Hrnčířky, kde si děti vyzkoušely
své malířské umění, které po vypálení v peci si mohly
nechat na památku. Při návratu z ateliéru jsme čis-
tili přírodu a sesbírali spoustu odpadků. Večer jsme
se pak učili základy první pomoci. Druhý den jsme
započali ranní rozcvičkou. Dopoledne jsme věno-
vali čas procházce po Deštném a opět sbíráním
odpadků. Po dobrém obědě byl postřehový závod
a večer hra „kufr“. V průběhu celého pobytu pro-
bíhala hra „Korunka ke korunce“, kdy děti sbíraly
„penízky“, za které si na konci mohly nakoupit od -
měny. Třetí den jsme opět začali rozcvičkou a po
snídaní jsme vyrazili hledat poklad, kterému před-
cházelo plnění úkolů. I tento den jsme se věnovali
čištění přírody sbíráním odpadků. O poledním kli -
du jsme zjišťovali, co si děti pamatují ze základů
první pomoci. Odpoledne nám už počasí nepřálo,
tak jsme ho strávili hraním hry „náhoda“ ve vnitř-
ních prostorách. Po večeři měly děti možnost si
nakoupit odměny za získané penízky v rámci hry
„Korunka ke korunce“. Večer děti zakončily disko -
tékou s drobným občerstvením a hráli jsme jim
písničky na přání. Čtvrtý den už byl pouze ve zna -
mení balení a odjezdu. Všichni pevně věříme, že
se nám opět v příštím roce podaří zážitkový pobyt
zorganizovat. Letos to bylo díky podpoře Elektrár-
ny Chvaletice. Děkujeme!  

PŘELOUČ BĚŽÍ PRO PĚSTOUNY
V týdnu (pro) pěstounství od 13. 9. do 19. 9.

se nám podařilo zorganizovat jeden z devíti běhů
v Pardubickém kraji v rámci akce Rozběhněme
pěstounství. Více informaci pro zájemce o pěs-
tounství včetně výsledků běžců všech 7 tras v ce-
lém Pardubickém kraji je na www.rozbehneme-
pestounstvi.cz. Náš běh jsme nazvali „Přelouč běží

pro pěstouny“ a trasa byla dlouhá 4,4 km. Za spo-
lupráci s organizací běhu u nás v Přelouči děku-
jeme pracovnicím oddělení sociálně-právní ochra -
ny dětí z Městského úřadu Přelouč. Za Charitu
jsme běhali skoro všichni zaměstnanci ☺. Záro-
veň děkujeme učitelům z přeloučských základ-
ních škol, kteří se s dětmi v rámci tělesné výchovy
běhu zúčastnili. Každému účastníkovi běhu pře-
jeme mnoho dalších šťastných uběhnutých ki-
lometrů.                                        Pavlína Křepská

Jakub klub, 
Jakub klub 18

Školní rok začal a pro všechny to byla jedna
velká neznámá. My jsme však stále na vlně letního
zážitkového pobytu, který děti hodnotí jako vel-
mi dobrý. Již na zpáteční cestě padly dotazy, kdy
pojedeme na další. ☺ Jsme rádi, že se pobyt dě-
tem tak líbil, odvezly si spoustu zážitků a celý po-
byt doprovázela zábava a legrace. Nicméně povin-
nosti už nastaly a je důležité začít pracovat hned
od začátku. Děti budou potřebovat mnohé do-
hnat. Naše téma měsíce je proto opět zaměřeno
na školu a nese název „Po roce znovu ve škole“.
S dětmi jsme si povídali o tom, jak celou si tuaci
ve školách vnímají. V Jakub klubu 18 se téma tý-
kalo školy a práce. 

V úterý 21. 9. se konal „Den otevřených dve-
ří“, který byl zrealizován v rámci kampaně „Týden
nízkoprahových klubů“. V klubu jsme se věnova -
li vaření a sportovním aktivitám. Trampolína se
v klu bu nezastaví, děti jsou velmi šikovné a zvládají
pěkné akrobatické kousky. S dětmi jsme se zúčast -

nili akce Rozběhněme pěstounství v týdnu od
13. 9. do 19. 9. 2021. Trasu dlouhou 4,4 kilometru
jsme zakončili sladkou odměnou v podobě zmr z -
liny.

V říjnu nás čeká nové téma v obou klubech.
V Jakub klubu 18 plánujeme drobné úpravy, tak
neváhejte dorazit. Ke změně můžeš přispět i ty.
Opět se zapojíme do projektu „Děti pomáhají
dě tem“. Na Misijní neděli 24. 10. 2021 připraví-
me s dětmi perníčky. Výtěžek z jejich prodeje
u ko stela sv. Jakuba odešleme na Papežské misij-
ní dílo dětí.                                      Mirka Škávová

Poděkování 
za sbírku školních potřeb

Děkujeme všem, kdo jste nám darovali aktov-
ky, penály, pastelky, tužky atd. Většinu věcí jsme
na začátku školního roku rozdali v rodinách, kde
to děti nejvíce potřebovaly. 

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ 

DOBROCENTRA
Příjďte si popovídat o dobrovolnictví, nebo

zavolejte. Ve středu 13. 10. 2021 jsme k dispozici
během celého dne osobně v kanceláři Charity ne -
bo na telefonu 731 402 371. Stále hledáme ochot -
né lidi pro obyvatele Domova u fontány na pro-
cházky po jejich zahradě, nebo na doučování dětí
v Jakub klubu. Ozvěte se, pokud chcete udělat ně -
komu radost. 
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

OREL PŘELOUČ
TURISTICKÝ ODDÍL

CENTRUM SVATOJAKUBSKÝCH
POUTNÍKŮ PŘELOUČ

Poslední letošní pouť vede z  Kutné Hory na zří -
ceninu hradu Sion a půjdeme jí v sobotu 23. 10.
2021. Začátek je v 9.00 a ZMĚNA u kostela sv. Ja-
kuba v Kutné Hoře. Až pak půjdeme na prohlídku
Chrámu sv. Barbory. Tato trasa má 20 km a je po-
slední z 6 naplánovaných na letošní rok. V sobo-
tu večer plánujeme společnou akci v Jakub klubu

od 18. hod. Pravidelný účastník našich poutí Stan -
da Juránek, mimo jiné i poslanec ČR a starosta
celostátního Orla, nám slíbil přednes svých básní
a po slech jeho CD Setkání s andělem a k tomu
připojíme prezentaci fotografií ze Santiaga de Com -
postela.        Zdenka Kumstýřová

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Zprávy z Klasu
Od členské schůze na konci června jsme pod-

nikli několik různých výletů i další aktivity.
Už 13. července jsme se vypravili vlakem do

pevnostního města Josefov. Průvodce v mundú -
ru tehdejšího vojáka, kteří sloužili v rak. uherské
armádě nás provedl podzemím pevnosti, v níž se
nikdy nebojovalo. Procházka tímto městem pů-
sobí tísnivě. Mnohé domy jsou opuštěné, jiné zde-
molované. Následně jsme se vydali do Jaroměře,
k níž Josefov patří. Překvapil nás interiér nádher-
ného kostela, který byl vybudován na skále. Jaro-
měř nás zklamala svou opuštěností a prakticky
žádnou nabídkou možností občerstvení.

27. 7. se sešla s poměrně početnou skupinou
členů p.M. Bořková, která nabídla svůj čas zvláš-
tě pro ty, kteří nemohou absolvovat delší nebo
náročnější akce. Právě na další akci s paní Bořko-
vou se vypravila část členů. S vycházkou v okolí
našeho města byli spokojeni.

Poslední srpnové úterý jsme si vybrali pro ná -
vštěvu Prahy. Tentokrát nás paní průvodkyně po -
zvala do části Prahy pod hradem s názvem Nový
Svět. Všech 21 členů Klasu nadchla i návštěva Lo -
rety. Téměř všichni tam nebyli poprvé, ale s prů-
vodním slovem je to „trochu jiná káva.“

První zářijové úterý jsme využili laskavé na-
bídky Domu dětí, resp. p. Hrdého k setkání s hrou
petangue. Některé členky připravily pečivo a dí-
ky možnosti uvařit si kávu jsme strávili příjemné
dvě hodiny. Kromě petangue jsme si popovídali,

naplánovali další činnost a zhodnotili letošní
trochu kratší půlrok.

Trochu delší výlet jsme zaměřili na oblast ko-
lem Sázavy. Vybrali jsme si Ledeč nad Sázavou.
Cesta sice trvá dvě hodiny, ale pro nás to není ni -
kdy ztracený čas. Vyměňujeme si cestou zážitky,
zkušenosti, poznáváme rodiny členů, doporuču-
jeme si kulturní akce, knihy a filmy. Ledeč nás
nadchla. Hrad na skalnatém ostrohu nad Sáza-
vou sám o sobě působí majestátně. I jeho návště -
va nás velmi zaujala. Nenabízí atraktivní interiér,
ale bo haté muzejní sbírky, nádhernou výstavu
historických hodin, ale také nevšední příběhy
bývalých majitelů.

Nechyběla ani návštěva kostela sv. Petra a Pav -
la, jehož věž je dominantou města. Zasvěcený vý -
klad absolventky teologické fakulty a pastorační
asistentky přinesl spoustu nových informací. Ne -
chyběl ani krátký pohled do místní synagogy, kte -
rá je nedávno nově opravená a slouží ke kulturním
akcím. Město s 5 tisíci obyvateli nabídlo i dosta -
tek možností k občerstvení, příjemné lidi, nádher-
né pohledy na celé údolí se Sázavou.

Kubátovi
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Poslední dobou strážníci měli napilno
s odchytem různé fauny

Nejdřív to bylo mládě holuba, které nalezl pes na procházce.
Majitelka pejska zavolala strážníky, ti opeřence opatrně odchytli
a odnesli do křoví, kde zůstal v bezpečí.

Dalším odchyceným zvířetem byla užovka obojková. Na tu při-
volali hlídku MP obyvatelé jednoho domu. Uvízla v mezeře chod-
níku. Hlídka provedla odbornou manipulaci s plazem, vytáhla jej
ze zajetí a s největší péčí a respektem přenesla na pole. 

A do třetice… Na zahradě rodinného domu přistál papoušek.
Přivolaní strážníci jej odchytli a převezli na služebnu MP. Vyhledáním
na internetu bylo zjištěno, že se jedná o Pyruru perlovou. I když
měl opeřenec kroužek, nebylo možné podle čísla dohledat majite -
le. Proto jsme se obrátili na bývalého kolegu, který je chovatelem

papoušků. Ten nám předal kontakt na svého známého, kterému
tento papoušek ulétl. Vše tedy dobře dopadlo, papoušek byl pře-
dán majiteli.

Tak i toto je práce strážníků. Nejen „Pomáhat a chránit“ naše
spoluobčany, ale taky ty čtyřnohé, dvounohé, čí beznohé tvory. 

P.S. Při odchytu těchto zvířat, ani při psaní tohoto článku nebylo
ublíženo žádnému zvířeti ani člověku. 😊

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 musí řešit okamžitě

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

MĚSTSKÁ POLICIE
informuje 

Pravidla silničního provozu 39
Jak již bylo uvedeno, k „umazání“ bodů dochází tím, že řidič už

začne jezdit dle předpisů a po určitou dobu se neproviní. Ke snížení
počtu bodů může ale hříšník pomoci i aktivně. A to tím, že podá pí-
semnou žádost o odečtení bodů a k ní doloží potvrzení o ukonče-
ném školení bezpečné jízdy (ve středisku bezpečné jízdy), které není
starší než 1 měsíc od podání žádosti. To za podmínky, že neměl ke
dni ukončení školení bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno
více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně
než 6 body. Pokud tedy uvedené podmínky splní, příslušný obecní
úřad ORP odečte v registru řidičů tomuto kajícníkovi 3 body. Ta-
kový odpočet má ale jeden háček. Odečtení bodů na základě po-
tvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy, lze pouze jednou za
kalendářní rok. Tím je popřena další fáma, že absolvováním školy
bezpečné jízdy bezodkladně několikrát za sebou, lze bodové konto
rychle vyčistit. 

(pokračování příště)
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč

Informace o nezaměstnanosti 
v Pardubickém kraji – srpen 2021

K 31. 8. 2021 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka
v Pardubicích celkem 8 318 uchazečů o zaměstnání. Podíl na
obyvatelstvu v Pardubickém kraji 2,3 %. V průběhu měsíce
bylo nově zaevidováno 1265 osob. Z evidence během měsíce
odešlo celkem 1359 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení
uchazeči). Ke konci srpna bylo evidováno 4731 žen. Jejich po-
díl na celkovém počtu uchazečů činil 56,9 %. V evidenci bylo
1627 osob se zdravotním postižením, což představova lo 19,6 %
z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstna -
nosti pobíralo 3302 uchazečů o zaměstnání, tj. 39,7 % všech
uchazečů vedených v evidenci.

Nezaměstnanost v okresech k 31. 8. 2021

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s roz-
šířenou působností:                    

Přelouč 3,0 %           Pardubice 2,3 %           Holice 1,4 %

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

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

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc srpen 2021 byla
v obcích regionu Přeloučsko: Sovolusky 8,3 % (8), Mora-
šice 5,0 % (2), Turkovice 4,9 % (9), Žáravice 4,7 % (3), Stra-
šov 4,5 % (10), Sopřeč 4,1 % (9), Litošice 4,0 % (5).

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

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“.

Okres

počet 
nezaměstnaných volná

pracovní
místa

počet
uchazečů
na 1 VPM

podíl neza-
městnaných

osob [%]
celkem

z toho
ženy

Chrudim 1 754 1 044 2 989 0,6 2,5

Pardubice 2 844 1 644 9 404 0,3 2,3

Svitavy 1 605 873 3 470 0,5 2,3

Ústí nad Orlicí 2 115 1 170 3 519 0,6 2,3

Pardubický kraj 8 318 4 731 19 382 0,4 2,3

Česká republika 267 889 143 875 363 114 0,7 3,6

název
Uchazeči o zaměstnání

(UoZ) celkem
Podíl nezam. 

na obyvatelstvu v %

Přelouč 199 3,0

Chvaletice 67 3,1

Břehy 27 4,0

Choltice 19 2,3
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Letošního roku uplynulo 240 let od chvíle, kdy
Josef II. 13. října 1781 podepsal a uvedl v plat-
nost toleranční patent. Tedy předpis, podle kte-
rého byla nově tolerována i jiná vyznání než pou -
ze římskokatolické. Určitou náboženskou svobodu
jsme již v Českém království měli, a sice po vydání
Rudolfova majestátu v roce 1609. Vše se ale dra-
maticky změnilo po prohrané bitvě na Bílé hoře
v roce 1620, kdy vzápětí roku 1627 habsburský
císař Ferdinand II. nechal v Čechách uzákonit ji-
né náboženství – katolické. Nekatolíci z vyšších
vrstev museli buď do půl roku přejít na katolic-
kou víru, nebo zemi opustit. Poddaní na výběr
neměli a museli se nové víře plně podřídit. Ne-
katolická vyznání ale nevymizela úplně – jen by-
lo v mnoha rodinách tajně předáváno z děda na
otce a z otce na syna a to až do vydání toleranční -
ho patentu Josefem II. v roce 1781.

Nikdy předtím ani potom v Evropě nedošlo
k tak masové a poměrně rychlé změně víry. Do Bílé
hory se na devadesát procent obyvatel Čech a Mo -
ravy, to je asi přes milion lidí, hlásilo k protestan -
tis mu. Většinou to byli luteránští novo utrakvisté,
v menší míře kalvinisticky orientovaní čeští bratři
čili Jednota bratrská. Patřil k ní jeden ze zakladate-
lů, významný teolog a senior Jednoty bratrské, zná -
mý pod jménem Tůma Přeloučský, kte rý se na-
rodil se v Přelouči asi r. 1435 a zemřel v Přerově
r. 1518. Nelze popřít, že se rekatolizace v českých
ze mích po Bílé hoře v poměrně krátké době zda -
řila, ale za cenu, jejíž důsledky přetrvávají dodnes.

Samotný toleranční patent nepřinesl svobo-
du, pouze trpění, srovnatelné s existencí církví
v Československu po roce 1950. Paralely týkající
se druhořadého občanství jsou z historie zcela
zřejmé. Toleranční patent nebyl v habsburské
mo narchii záležitostí výhradně náboženskou, ale
také politickou, hospodářskou i vojenskou. Měl
zamezit úbytku pracovních sil a smlouvání se ne-
spokojených a utlačených obyvatel s nepřítelem,
hlavně s pruským králem. 

Církevní příslušnost byla pro život člověka
tehdy velmi důležitá. Bez církevního schválení se

člověk nemohl ženit či vdávat, bez schválení ne-
mohl být ani pohřben. Bez církevní příslušnosti
nebylo myslitelné školní vzdělání, vyučení řemes-
lu, vstup do cechu a mnohé jiné. Propagace neka-
tolických vyznání a často i pouhá informace o nich
byly už zpravidla trestným činem a narušováním
veřejného pořádku. Toleranční doba trvala dlou -
há desetiletí až do vydání protestantského pa-
tentu 8. dubna 1861 císařem Františkem Jose-

fem I. Jisté ulehčení svízelné situace tolerovaných
církví přineslo už tzv. provizorní nařízení o posta-
vení akatolíků ke katolíkům, přislíbené v revo-
lučním roce 1848 a vydané pak 1. února 1849 . By -
la zrušena štola, poplatek který se až do té doby
musel platit římskokatolickým duchovním za
církevní funkce (křty, svatby, pohřby), které ne-
vykonávali. Římskokatolickému učiteli již také
nemuseli odvádět povinné dávky rodiče, kteří své
děti posílali do evangelických škol.

Začátek evangelické 
reformované církve v Přelouči

Někteří přeloučští občané evangelického vy-
znání se přihlašovali hned po vydání toleranční-
ho patentu roku 1781 k nově založené reformo-

vané církvi ve Chvaleticích. První evangelické
služby Boží v Přelouči konal farář z Bukovky do-
konce za četnické asistence. Ani v budoucnosti
nepřátelství neustávalo. Nesnadné bylo také zís -
kat vhodné místo pro konání bohoslužeb. Přesto
se vyskytli dva pokrokoví přeloučští občané –
poštmistr Bestachovský a sládek Sekerka – kteří
v počáteční době poskytovali přístřeší ve svých
domech. Ukázalo se po jisté době, že je třeba si
postavit vlastní bohoslužebný stánek. Roku 1870
vznikla snaha osamostatnit sbor. Jedním z nej-
horlivějších byl člen sboru Alois Bulíček, majitel
sklenářského podniku v Přelouči. Obětoval této
snaze mnoho času, namáhavých cest a hmotné
podpory. Nedbal posměchu i bojkotu nepřátel
a šel s jinými věrnými k vytouženému cíli. Tohoto
roku 1870 koupilo několik horlivých a obětavých
lidí ze sboru staré hospodářské stavení čp. 86
s velkou zahradou uprostřed města. Dům byl
upraven na faru, v zahradě pak byla za 900 zla-
tých vztyčena jednoduchá modlitebna (která
byla v souvislosti se stavbou současného kostela
roku 1904 zbořena). Duchovní službu nepravi-
delně vykonávali evangeličtí duchovní přede-
vším z okolních tolerančních sborů v Trnávce,
Chvaleticích, Bukovce, Semtěši a Krakovanech.
Do roku 1878 byla Přelouč kazatelskou stanicí
podporovanou částečně anglickou evangelic-
kou společností. Roku 1878 se Přelouč stala fi-
liálním sborem chvaletickým. Tehdy se o ni
starali duchovní správcové z Chvaletic, z Bukov-
ky, z Chleb a z Přelouče. Dne 1. března 1887 byl
sbor evangelické reformované církve v Pře-
louči prohlášen za samostatný.

Použitá literatura:  
Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Mo-

ravě – Eva Melmuková
Patent zvaný toleranční – Eva Melmuková
Archivní záznam evangelického sboru v Přelouči
Fotografie původní přeloučské evangelické modliteb-
ny pochází ze sbírek Městského muzea v Přelouči

Marcela Danihelková
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V Přelouči málo známým, přitom však v oboru
lékařství dosti významným, je Doc. MUDr. Ota -
kar Bleha, DrSc. V tomto článku se zaměříme
hlav ně na jeho dětství v Přelouči, stručně ale
také shr neme jeho další život. Máme štěstí, že
v roce 2015 vyšla jeho povedená vzpomínková
kniha Endokri nolog vzpomíná, ze které bude -
me čerpat a někdy i citovat. Na úvod pozna -
menej me, že endokrino logie je lékařská věda
zabývající se diagnózou a léčbou hormonálních
poruch.

Bleha pocházel z významné přeloučské ro -
diny Dítětů. Byl tak vzdáleně příbuzný s měst -
ským důchodním Janem Dítětem (1818–1892),
který má v záloženském parku bustu. Tu zde ma -
lý Bleha vídal. Dokonce uvádí historku (kterou
musel znát z doslechu), že původně byla busta
prý bez cvikru, ten pak musel být na žádost ob -
čanů doplněn (to je ovšem přinejmenším zvlášt -
ní, jelikož ani na starých fotografiích busta cvikr
nemá, zřejmě se Bleha spletl). Ohledně Dítětova
náhrobku na hřbitově zase uvádí, že modelem
na anděla sochaři Schnirchovi prý stála jedna
z Blehových pratet.

Podle matriky se Otakar (uváděn jako Oto -
kar Václav) Bleha narodil 1. října 1916 v dnes
již bývalém domě čp. 16 v dnešní Pražské ulici,
resp. ulici Tůmy Přeloučského. Jeho parcela za -
bírala poměrně velkou plochu mezi ulicí Praž -
skou a Tůmy Přeloučského, byl demolován zřej -
mě v 60. letech 20. století (číslo popisné bylo
přeneseno jinam) a nyní se zde nachází dům
čp. 869 a čp. 886. Dům byl prý dlouhý, přizemní
a nacházely se v něm tři obchody: jeden měl je -
ho děd Augustin Vyleťal (1861–1925), dále zde
bylo kamnářství Emanuel Líbenek a galanterie
slečen Brandejských. Vraty bylo možné vjet do
velkého dvora se stájemi a stodolou. Blehův pra -
děd Jo sef Vyleťal (1840–1918) měl v domě dří -
ve prý obchod se smíšeným zbožím s převahou
žele zář  ství. Současně měl i hospodářství, údaj -
ně patři lo k největším v Přelouči. Josef Vyleťal
v obcho dě kraloval až do roku 1918. Blehova
babička Ma rie Vyleťalová, roz. Novotná (1868–
1922) ze mřela na plicní tuberkulózu. Blehův
děd v době jeho dětství prodával houby a že -
lezné zboží.

Otec JUDr. Otakar/Otokar Bleha (1889) po -
cházel ze Lhoty u Přelouče (jeho otec Josef
zde byl řidící učitel). Před válkou praktikoval
u okre s ního soudu v Přelouči a v roce 1915 se
oženil s Ma rií Vyleťalovou (1891) z čp. 16 v Pře -
louči.

Malý Otakar byl po svém narození samozřej -
mě středem pozornosti („Všichni mi předpo ví -
dali pamětní desku na rodném domě, ale asi to
zakřikli.“). Jelikož jeho otec byl povolán do první
světové války, v Přelouči s ním vlastně nežil a ma -
lý Otakar trávil první roky svého života v Pře lou -
či zřejmě hlavně s matkou a dalšími příbuz nými.
Z této doby z Přelouče žádné konkrétní vzpo mín -
ky neuvádí. Asi v prvních měsících roku 1920 se

s rodiči přestěhoval do Pardubic. Do Přelouče se
však samozřejmě vracel za příbuznými a to při -
nejmenším do roku 1926. V domě čp. 16 byla
prý černá kuchyň, která se ale užívala tehdy už
méně často. Jako dítě si Bleha oblíbil slečny Klá -
ru a Máry (Marii) Brandejskou u kterých se čas -
to stravoval a doma pak nechtěl jíst. Matka mu
tak nosila jídlo k nim. Vnímal je tehdy jako sta -
řenky, které mu připadaly velmi vysoké. Z ma-
triky jsme zjistili, že ve skutečnosti jim v době
Blehova narození bylo 54, resp. 62 let. Viděl se
s nimi ale ještě jako dospívající student.

V batolecím věku nosil Bleha, dle tehdejších
zvyklostí, „holčičí“ šaty. Jednou měl jít jako „dru -
žička“ do průvodu o svátku Božího těla. Před
od chodem ale šplhal po žebřiňáku na dvoře
domu, spadl a ušpinil se („Co bylo dál, nevím,
rozhodně jsem byl družičkou značně poško ze -
nou.“). Dokon ce si pamatuje, jak jednou jako
malé dítě pře lezl domovní vrata a přidal se k da -
vu lidí smě řujícím k nádraží, v jehož blízkosti
hořel dům. Ve stodole také skákal rád z výšky
do slámy. Na pro cházky chodil s rodinou často
k Labi (samozřej mě se zde i koupali) a to (velmi
pravděpodobně) přes přejezd se závorami v dneš -
 ní Hradecké ulici (dnes je zde podchod). Jednou
zde jako dítě podlezl spadlé závory a jen těsně
se vyhnul prá vě projíždějícímu rychlíku. Dále
vzpomíná na trhy na náměstí. S Přeloučí zůstal
v kontaktu i později, např. se zmiňuje o radio -
přijímači z pro dukce předchůdce přeloučské
Tesly, který rodi na užívala. Z pozdější doby uvá -
dí vzpomínku na svou návštěvu restaurace dne -
šního hotelu V+M. Mohlo by nás zajímat, že
po roce 1928 trávil ja ko student část prázdnin
ve Vápenném Podolu. 

Z dalšího Blehova života zmiňme jen zá -
klad ní informace. Po krátkém pobytu v Pardu-
bicích se rodina Blehova přestěhovala roku
1922 do Pra  hy. Zde vystudoval Otakar Bleha
obecnou ško lu (1922–1928) a gymnázium
(1928–1935). V ro ce 1935 nastoupil na lékař -
skou fakultu v Pra ze, studium ale v závěrečné

fázi přerušilo uzavření vysokých škol, ke které-
mu došlo 17. 11. 1939. Za války působil jako
nedostudovaný lé kař (resp. úředník) v Ráži
u Písku, Praze a Cho těboři. 28. 4. 1945 se ože-
nil s lékařkou Bohunkou Novákovou a v září
1945 dokončil konečně stu dium a získal titul
MUDr. Většinu pracovního života strávil na
3. interní klinice Všeobecné fa kultní nemocni -
ce v Praze (byl zde i zástupce před nosty). V le -
tech 1947 a 1948 se manželům Blehovým na ro -
 dily dvě dcery. Otakar Bleha teh dy už intenzivně
směřoval k vědeckému půso bení a začal pub-
likovat.

Část své kariéry strávil také v zahraničí. V le -
tech 1954–1955 absolvoval na československé
lodi Republika jako lodní lékař dvě cesty kolem
Evropy, Afriky a Asie na trase z Polska do Číny.
Na lodi začal psát své první rozsáhlejší práce. Po
návratu do Prahy mu vyšla roku 1956 monogra -
fie o šítné žláze, což byla také jeho habilitační
práce. Byl jmenován kandidátem lékařských věd
a později i docentem. V 50. a 60. letech absol vo -
val několik pracovních stáží po Evropě (Němec -
ko, Polsko, Dánsko, SSSR, Bulharsko, Velká Bri -
tánie) a v letech 1967–1968 dokonce i v Iráku.
Mnoho cest po Evropě a Asii vykonal s rodinou
i v rámci svého volného času (cestoval do za hra -
ničí až do 90. let 20. století).

Po roce 1970 začal mít ale za tzv. normali za -
ce problémy. Byl, jak sám uvádí, „škrtnut“ z KSČ,
přesto se mu podařilo zůstat na klinice (ovšem
bez možnosti postupu na profesora a získání
titulu DrSc., ten obdržel až roku 1991). V roce
1981 mohl odejít do důchodu, několik let ale
pra coval ještě jako endokrinolog v léčebném
ústa vu na Slovensku. Ještě v 90. letech 20. stole -
tí působil již jako neplacený docent na své do-
movské klinice v Praze. Zemřel 10. srpna 2002.
Podle Souborného katalogu Národní knihovny
v Praze je Bleha autorem či spoluautorem asi
osmi odborných monografií vydaných v letech
1956–1988. Je považován za jednoho ze zakla -
datelů české endokrinologie. Pokud víme, s Pře -
loučí nebyl od 20. let 20. století více v kontaktu.
Při svých cestách vlakem kolem svého rodného
města ale poměrně často projížděl a v září 1962
Přelouč a okolí navštívil se svým otcem. Z pa -
mětí nicméně vyplývá, že na své rodné město
vzpomínal rád.

Použitá literatura a prameny (výběr), zdroj ilustrace:
BLEHA, Otakar. Endokrinolog vzpomíná. Praha: Triton,

2015. 381 s.
VOREL, Petr. Dějiny města Přelouče. 1. díl. 1086–1618.

Přelouč: Město Přelouč, 1999. 223 s.
VOREL, Petr. Dějiny města Přelouče: díl druhý, 1618–

1848. Přelouč: Město Přelouč, 2002. 278 s.
Archiv nakladatelství Triton

               Mgr. Matěj Pešta, 
               správce muzejních sbírek, KICMP, 
               +420 731 697 085, 
               muzeum@kicmp.cz
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Otakar Bleha (1916–2002), významný endokrinolog a přeloučský rodák 240 let uplynulo od vydání tolerančního patentu císaře Josefa II. 
a 160 let od vydání protestantského patentu císařem Františkem Josefem I. 

Počátky reformované evangelické církve v Přelouči 

Fotohádanka
Správná odpověď zářijové fotohádanky zněla: „Černobílý snímek z let

1939–1940 zobrazuje právě dokončovaný dům čp. 935 v dneší ulici Za Fon -
tánou. Objekt vznikl dle návrhu významného pražského architekta Jana Gilla -
ra (1904–1967), na realizaci se podíleli přeloučští stavitelé Jiří Slavík a Jan Lud -
vík (dle některých zdrojů i Antonín Mahn). V této funkcionalistické stavbě
bylo tehdy kromě mateřské školy také sídlo Ochrany matek a dětí s porad -
 nou, zázemí Okresní péče o mládež a byt domovníka. Za války zde sídlila
i německá mateřská škola. Do provozu byla mateřská škola dána 1. září 1940.
Nyní zde sídlí MŠ Za Fontánou.“

V rámci losování se výherkyní stala Hana Marečková, gratulujeme. V re -
dakci Roštu je připravena malá věcná odměna. Odpovědi na novou fotohá -
danku zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz a děkujeme vám za přízeň.
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vůle a bez poručení učiniti nemohou, že já v tom
věku takovou moc v rukou mám (o které Ty ani
vlastně nemůžeš věděti, jak důležitá a veliká jest),
v celé zemi jiné mínění vzbuzovati a zase k lepšímu
někdejšímu stavu poznenáhlu celou zem přiváděti
a probuzovati.“ Karel Havlíček se tedy stal součástí
velkého světa a dal to své dosavadní partnerce jas -
ně najevo. Poznámku v závorce můžeme hodnotit
jako patrně pravdivou, ale zároveň jako velmi ne-
taktní. Zdá se, že v jiných oblastech viděl Karel Hav -
líček za horizont své současnosti, ve vztahu k ženám

byl spíše synem své doby. Z jiného úhlu pohledu
ho můžeme vnímat jako typ muže dělajícího ka-
riéru, byť národu prospěšnou, který od partnerky
očekává pasivní roli na pozadí svého života.

V Havlíčkově životě se po Fany mihla ještě ja-
kási nám jménem neznámá modrooká krasavice,
na jaře roku 1847 došlo pak k již výše předzname-
nanému seznámení s Julií Sýkorovou, později Hav -
líčkovou. Julie měla v porovnání s Fany výhodu
v tom, že poznala Havlíčka již „hotového“ a nemu-
sela se vyrovnávat s jeho proměnami. Zdá se, že se

do něj opravdu zamilovala. Krátký text listu psa-
ného Julií před Silvestrem roku 1847 hovoří za vše.
Zaznívá v něm přání ještě jednou toho roku Karla
Havlíčka spatřit a končí výmluvnými slovy, psaný-
mi ještě starým pravopisem, kterému v té době už
pomalu zvoní pomyslná hrana: „Waše Waše Waše
Waše Waše Waše Waše Julie.“

Jak vztah vnímal Karel Havlíček, jak se chystala
svatba a co se dělo po ní, to vše si povíme příště.

(Pokračování příště)
Text a foto Martin Štěpánek

Křížek, křížek a zase křížek. Jsou v každé obci,
alespoň já jsem nebyl v takové, kde by křížek nebyl.
Jsou všelijakých tvarů, ze všelijakých materiálů (ká-
men, dřevo, kámen a železo). Každý z těch kříž-
ků má svou historii (projev vděku za narození vy-
touženého potomka, nebo naopak tragická událost
v rodině, poděkování za vyléčení se z těžké nemo-
ci atd.), své dárce, kteří křížek nechali postavit (bo-
hatý sedlák, obec, sousedé atd.). Kraj od kraje se
křížky liší materiálem, bohatostí výzdoby, složitostí
v protikladu k jednoduchosti. Různorodých křížků
v obcích nebo v krajině najdeme velké množství.

V obci Labětín nalezneme v blízkosti domu
čp. 25 v ulici Obránců míru kamenný křížek z ro-
ku 1909. Na soklu se svícnem se nachází další stu-
peň, který je zepředu zdoben černou krustou (snad

z roztaveného čediče). Jsou na něm nápisy „JÁ
JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT.“ a „Křiž svaty po-
staven nákl. katolíků Labětinských L. P. 1909“. Ná-
sleduje samotný kříž s ukřižovaným Kristem. Pů-
dorys památky je 70x33 cm, celková výška 270 cm.
Kříž je umístěný v kovové ohrádce a jeho stav je
celkem dobrý. Z kroniky obce lze navíc zjistit, že
dílo bylo zaplaceno místními katolíky (tehdy byli
v Labětíně značně početní i občané jiných vyzná-
ní a počet katolíků nijak zásadně nepřevyšoval
počet nekatolíků – proto je to na kříži zdůrazně-
no) a obec darovala železný plot. Další podrob-
nosti se nám nepodařilo dohledat.

Vy, kteří sledujete náš seriál – prostě křížků
z Přeloučska bude ještě mnoho, ale odkud?

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

31. října tohoto roku tomu bude přesně 200 let
od chvíle, kdy se narodil Karel Havlíček Borovský
(1821–1856). Ač je tato osobnost spjatá především
s Českomoravskou vrchovinou, Prahou, Kutnou
Horou a Brixenem, lze objevit i několik souvislostí
s Přeloučí a Přeloučskem. Právě na ně se zaměříme
v naší nové několikadílné sérii článků.

Začněme dnes Julií, věrnou partnerkou Karla
Havlíčka Borovského. Je poměrně často připomí-
nanou osobností. Např. roku 1969 pronikla do bro-
žurky Spisovatelé Pardubicka, ač sama nikdy spi-
sovatelkou nebyla. Její medailonek začíná touto
větou: „Jistě velkou postavou té doby byl Karel Hav-
líček Borovský, kterého v naší souvislosti připomí-
náme vzhledem k jeho manželce Julince, která po-
cházela ze Svojšic.“

Julie – rodačka z našeho kraje
Počátek života Julie Havlíčkové a část života je-

jích rodičů a sourozenců je spjatý s několika místy
choltického panství Thunů. Otec Julie František
Sýkora postupně sloužil v několika myslivnách
v oko lí Choltic – nejprve v Podhorkách, poté krát -
ce u bažantnice mezi choltickou oborou a obcí
Svinčany a nakonec ve Svojšicích. Dne 16. 5. 1820
si František Sýkora, toho času „revírník v Podhůr-
kách“ (Podhorkách), vzal za ženu Annu Sládečko-
vou, dceru Josefa Sládečka, lesního úředníka na
odpočinku v Cholticích. Své ano si řekli přímo v zá -
mecké kapli sv. Romedia a za svědky jim byli úřed-
níci choltického panství – direktor Josef Valenta
a důchodní Antonín Chalupnický.

Julie Havlíčková, rodným příjmením Sýkorová,
se narodila 16. 4. 1826 ve svojšické myslivně, kde
tehdy působil její otec. (O tomto rodišti nepochy-
bujeme, zajímavé však je, že v některých dokumen-
tech se objevují i jiná místa narození – např. Pro-
seč nebo Choltice.) Pokřtěna byla den po svém na-
rození ve svinčanském kostele. (Roku 1831 a 1832
zde byli pokřtěni i její sestra Adelheida a bratr Vin-

cenc, vedle nich měla Julie ještě starší bratry). Zá-
kladní vzdělání pak poskytla Julii škola ve Stojicích,
avšak jen do té doby, dokud se Sýkorovi neodstěho-
vali. Stalo se tak na přelomu let 1835 a 1836, kdy
František Sýkora přešel do služeb hraběte Vincence
Valdštejna do Proseče u Pelhřimova. Po necelých
deseti letech tedy i Julie odešla z našeho kraje.

Další léta svého mládí prožila v již připomínané
Proseči. Zde dospěla do podoby poměrně atraktiv-
ní dívky. Pamětníci nám uchovali romantický, či spí-
še biedermeierovský obrázek Julie v Proseči – mohli
bychom tehdy spatřit krásnou černovlasou dívku,
sedící pod staletým dubem naproti zámku, věnu-
jící se dílem háčkování, dílem četbě. Dodejme ně-
které další detaily. Julie ovládala český i německý
jazyk. Byla štíhlou brunetkou vyšší postavy, její vlas
je také někdy popisován jako havraní. Velká pozor-
nost je v popisech jejího vzhledu věnována tma-
vým očím. Juliina životopisce Karla Novotného

inspirovaly k tomuto výtrysku metafor: „Kdož ji blí-
že znali, všem utkvěl v paměti ten zádumčivý výraz
velkého, temného oka Juliina, v němž jako v křiš-

ťálové hlubině sopečného jezera horského zdál se
býti ponořen tajemný svět blaha i utrpení, vroucí
upřímnosti a dobroty neskonalé. Někdy ale z té ti -
ché, luzné noci očí vyšlehl nenadálý blesk, jako by
otřes vášně neb silné myšlenky byl zčeřil a rozjiskřil
tajemné plameny v hloubi chrabrého srdce.“ Stro-
hými výrazy je pak tvořen popis Julie v jejím cestov -
ním pasu: velká postava, podlouhlý obličej, hnědé
vlasy, hnědé oči, špičatý nos. Vzhledem tedy mohla
určitě zaujmout, povahou však byla především vážná
a málomluvná, „takže skoro ani smích se jí nedaříval“.

Julie se ocitla nakonec v Praze, kde nabývala
praktických zkušenosti v proslulém modistickém
salonu paní Kašparové v blízkosti Ovocného trhu.
Syn paní Kašparové byl přítelem Karla Havlíčka Bo-
rovského a patrně jeho prostřednictvím došlo na
jaře roku 1847 k seznámení Karla s Julií.

Karel – úspěšný žurnalista a literát
Karel Havlíček byl toho času již známou osob-

ností, což je vzhledem k jeho mládí 25 let vcelku
pozoruhodné. Zaujal již roku 1844 zcela oprávněně
zdrcující kritikou blouznivé novely J. K. Tyla s ná-
zvem Poslední Čech. Tou dobou upoutal pozornost
i Obrazy z Rus (1843–1846), bořícími zažité mylné
představy o Rusku, a břitkými Epigramy (1845). Po -
čátkem roku 1846 se stal redaktorem Pražských no-
vin a jejich přílohy Česká včela a do značné míry je
naplňoval svými příspěvky. Mezi nimi se záhy ob-
jevily zásadní texty, které můžeme označit za mil-
níky české žurnalistiky a politického myšlení. Za
všechny uveďme alespoň stať Co jest obec? Dodnes
můžeme obdivovat, s jakou lehkostí a názorností
přiblížil Karel Havlíček základní principy fungování
dobré obce, a tedy demokracie čtenářům, kteří stá -
le ještě žili v poddanských poměrech.

Shrňme tedy – Karel Havlíček byl v polovině
40. let 19. století horečně pracujícím mužem. Byl
originální, zvláštně rozkročený mezi vášní a neprů-
střelnou logickou argumentací. Něco takového tu
ještě nebylo. Česká společnost se s ním stávala zase
o něco dospělejší. Karel Havlíček byl oprávněně
pyšný na to, co během několika let dokázal. Počet
odběratelů Pražských novin během roku a několi-
ka měsíců (r. 1847) stoupl trojnásobně. Byl tedy ne -
jenom známý, ale i úspěšný a dokázal si svou žur-
nalistickou působností vydělat na slušné živobytí.

Položme si nyní otázku, důležitou pro naše dneš-
ní téma. Byl Havlíček „výhodnou partií“? Byl i nebyl.
Budoucí Havlíčkova žena musela počítat s tím, že
si vezme muže hodně zaneprázdněného. I slušný
výdělek měl své limity. Již tehdy Havlíček mnohý-
mi svými názory vzbuzoval nelibost státních úřa-
dů a bylo tedy otázkou, zda velmi brzy nepřijde
o místo. Tyto důvody se podílely na ukončení dlou -
hodobého Havlíčkova vztahu s Fany Weidenhoffe-
rovou, ač se k nim přidaly i důvody jiné – Fany žila
nadále v Německém Brodě, Havlíček již v Praze.
Mezi oběma došlo k odcizení, Fany přímo Havlíč-
kovi psala o tom, že se změnil. (Tušíme, že v jejích
očích rozhodně ne k lepšímu.) 2. 5. 1846 Havlíček
reagoval na výtky Fany takto: „Jen si považ, že já
v tomto věku, kde jiní sotva vystudují a mizernými
praktikanty a opisovači jsou a ani krok sami dle své

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A NÁŠ KRAJ – 1. díl

Zátiší z vchodového prostoru rodného domu Karla
Havlíčka Borovského z letošního roku. Cedule s ná -
 pi sem „Brixen 688,9 km“ a dezinfekce, která připo -
míná, že připomínky 200. výročí narození Karla
Hav  líčka Borovského se odehrávají v době covidové.

Křtitelnice svinčanského kostela. Před 195 lety tu by -
 la pokřtěna Julie Sýkorová, provdaná Havlíčková.

Julie Havlíčková, za svobodna Sýkorová

Drobné kamenné památky Přeloučska. Křížek v Labětíně

5. ročník fotbalového turnaje mladších přípravek O pohár starostky města
se konal první školní den. Do turnaje nastoupilo celkem 6 týmů: FK Přelouč,
SK Řečany n. L. 1920, ŽSK Třemošnice, SK Lázně Bohdaneč, TJ Slavoj Choltice
a FK Baník Chvaletice.

Celkové pořadí turnaje mladších přípravek:
1.   Přelouč – nejlepší hráč týmu Eliáš Novotný
2.   Chvaletice – nejlepší hráč týmu Kryštof Kuch
3.   Choltice – nejlepší hráč týmu Tomáš Lachman
4.   Třemošnice – nejlepší hráč týmu Adam Kocman
5.   Lázně Bohdaneč – nejlepší hráč týmu Miky Nenadál
6.   Řečany nad Labem – nejlepší hráč týmu Karolína Křivková

Nejlepší střelec turnaje – Matěj Tlučhoř z Chvaletic – 11 gólů
Nejlepší brankář turnaje – Tomáš Lachman z Choltic
Nejlepší hráč turnaje – Matěj Tlučhoř z Chvaletic

Našim ma-
lým fotbalistům
velice gratulu-
jeme, všem hrá -
čům blahopře -
jeme k velice
dobrým výko-
nům a organi-
zátorům patří
poděkování za
velmi vydaře-
nou akci pro
na še děti i do-
spělé.

Fotbalový turnaj O pohár starostky města vyhrála Přelouč!
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Říjnový program hokejbalu!
A-tým:

SO     2. 10.   HC Jestřábi – HBC Chlumec n./C.          17.00 h
SO  30. 10.   HC Jestřábi – SK Žamberk                       17.00 h

B-tým:
NE     3. 10.   HC Jestřábi – Delta Pce                            14.00 h
NE  17. 10.   HC Jestřábi – TJ Loko Č. Třebová „B“     14.00 h
NE   31.10.   HBC Opatovice n./L. – HC Jestřábi        17.00 h

Přípravka:
SO    9. 10.   – Přelouč (3+1)                                            9.00 h

Výsledkový servis!
A-tým:

2. Liga Východ
HC Jestřábi Přelouč – HBC Hradec Králové 1988 „B“ 
                                                                                             6:4 (1:3, 1:1, 4:0)
G+A: Štefanský (Čapek), Vorba (Šmíd), Hejhal (Štefanský), Kazimír D. (Ka-
zimír M.), Menc (Štefanský, Slanina), Kajda (Čapek).
Stř.: 33:23, Vyl.: 1:4, Pře.: 4:1, Vyu: 3:0, Diváků: 50.
Sestava:
Smekal (Varga) – Stoklasa, Svoboda, Šmíd, Čapek, Menc – Hejhal, Příhoda,
Kajda, Slanina, Štefanský, Vorba, Kazimír M., Kazimír D., Spáčil.
Trenér: Štefanský R.

HC Jestřábi Přelouč – HBC Pardubice „C“                    9:0 (1:0, 3:0, 5:0)
G+A: Šmíd (Stoklasa), Spáčil (Pospíšil), Vorba (Slanina, Stoklasa), Vorba
(Slanina, Svoboda), Kazimír M., Pospíšil (Spáčil), Slanina (Vorba, Šmíd), Spá -
čil (Svoboda, Pospíšil), Horák (Příhoda, Kajda).
Stř.: 68:22, Vyl.: 0:3, bez využití, diváci 50
Sestava: 
Smekal (Motyčka) – Stoklasa, Svoboda, Šmíd, Menc – Spáčil, Pospí šil, Kazi-
mír M., Vorba, Štefanský D., Slanina, Kajda, Příhoda, Horák.
Trenér: Štefanský R.

B-tým:
RL Východ

HC Jestřábi Přelouč „B“ – HBC Opatovice n./L.    1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
G+A: Lauryn Jos. (Hájek)
Stř.: 20:36, Vyl.: 6:3, Vyu: 0:1, diváci 40.
Sestava:
Křemenák – Pavlíček, Hohenberger, Hájek, Lauryn Jiří, Medek, Mora-
vec M.– Zdeněk, Šurkala, Bittner, Kratochvíl, Lauryn Josef, Mrkvička, Mer-
ta, Moravec F., Opasek, Le Guang, Říha.
Trenér: Šmíd

HC Jestřábi Přelouč „B“ – HBC Pardubice „D“      0:8 (0:1, 0:5, 0:2)
Stř.: 20:46, Vyl.: 8:5, využití: 0:2, osl.: 0:2. Diváci 30.
Sestava: 
Křemenák – Pavlíček, Lauryn Ji., Moravec M., Medek, Hohenberger – Opa-
sek, Zděnek, Kratochvíl, Merta, Šurkala, Mrkvička, Říha, Moravec F., Lau-
ryn Jo.
Trenér: Moravec M.

MŽ:
Přebor VČ

HC Jestřábi Přelouč – HBC Ježci Heřmanův Městec                   0:7
HC Jestřábi Přelouč – HBC Rangers Opočno                              10:0
HC Jestřábi Přelouč – HBC Alfa Pardubice                                    2:3

K turnaji nastoupili:
Skála Teodor, Věrnáková Lucie, Záruba Tomáš, Hlína Richard, Tesař Ma-
tyáš, Koudelka Ondřej, Valsa Ondřej, Novotný Ondřej, Rob Adam, Kade-
rová Barbora, Král Tomáš, Svoboda Rudolf, Rožek Jaroslav, Solnář Jakub
Trenéři: Hájek, Záruba, Král Vedoucí: Tesářová

Přípravka:
Přebor VČ

HC Jestřábi Přelouč – HBC Svítkov Stars Bílí                                1:3
HC Jestřábi Přelouč – HBC Alfa Pardubice Bílí                            1:7
HC Jestřábi Přelouč – HBC Alfa Pardubice Modří                       4:2
HC Jestřábi Přelouč – HBC Svítkov Stars Černí                            4:1

Turnaje se zúčastnili: 
Záruba Tomáš, Brtek Filip, Tichý Lukáš, Tichý Vojtěch, Čermák Václav, Slá-
ma Kryštof, Dašek Jakub, Vrátil Jan, Synek Matěj, Synek Patrik, Koudelka
Ondřej
Trenéři: Hájek, Záruba, Sláma

HC Jestřábi Přelouč
V neděli 5. září 2021 proběhl na hřišti pod parkem jednodenní kemp

hokejbalové mládeže HC Jestřábi Přelouč. Pestrý program čítající spor-
tovní zábavu bez hokejky i sní, míčové hry i kondiční trénink pod ve-
dením zkušených trenérů klubu si všichni užili a po výborném obědu
v klubovně, završili den mladé jestřábí naděje spo lečným hokejbalo-
vým zápasem na novém multifunkčním hřišti.
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Zakotví lodní sporty na Buňkově ???
Tuto otázku pokládá Miroslav Přinesdomů-profesinální sportovní

instruktor, absolvent FTVS UK Praha a obyvatel Břehů nejen sobě, ale
především mládeži a sportovně založeným občanům Břehů, Přelouče
a okolí.

Lodními sporty jsou myšleny především veslování a kanoistika. Zá-
kladní podmínkou je dostatečně velká vodní plocha,což rybník Buň-
kov je a pak už jen zbývá materiální základna – lodě a loděnice. Tento
materiál Miroslav Přinesdomů, byť v omezené míře a improvizované
loděnici nabízí, včetně svých zkušeností i času k vedení sportovního
výcviku.

Sportovní trénink bude organizován pod hlavičkou Sokola Břehy
se zaměřením na technické dovednosti-ovládání plavidla, kondiční
trénink, ale i na míčové hry.

Veslování je sport, který posiluje téměř všechny svalové skupiny,
a také oběhový systém krevní i dýchací. A hlavně, je velice bezpečný.

Pravidelné tréninky od 7. 9. 2021, vždy v pondělí od 16.00 h.
Závěrem pokládáme otázku obyvatelům Břehů, Přelouče a okolí:

„Budete mít zájem o veslování a kanoistiku?“

Nábor proběhne dne 9. 10. 2021 od 14.00 – 16.00 h na pláži
v autokempu Buňkov.

Případné odpovědi, ale i dotazy volejte na č.t. 608 957 789 nebo
e-mail: veslovani44@seznam.cz.

10/21

Důležitá informace
Z důvodu množících se dotazů oznamujeme, že
se v letošní sezoně neuskuteční tradiční Zimní
liga v klasickém formátu z důvodu rekonstrukce
našeho hřiště. Ničeho se nebojte. Připravíme pro

vás alespoň náhrádní soutěž pod názvem Winter Cup 22 v termí-
nech leden-únor. O podmínkách přihlášení a formátu soutěže vás
budem včas informovat na našem FB a webu www.hcjestrabi.cz. 

Masters – Zimní liga veteránů by měla proběhnout v lednu.
Děkujeme za pochopení.

Za vedení HC Jestřábi Přelouč, Martin Šmíd

Fotografie a text M. Moravec
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kové tempo, kdy hráči Vyškova do našeho
bran koviště procházeli jako nůž máslem. Za
cca 20 minut nám položili asi 6 pětek a o zá-
pase bylo více méně rozhodnuto. Přelouč se
aspoň ke konci zápasu vzchopila k poslednímu
tlaku a svoji druhu pětku položil Trunec, který
tím jen potvrdil svůj velice dobrý výkon po ce-
lý zápas. Konečné skóre 72:21 je bohužel děsivé,
ale odpovídá předvedené hře obou mužstev.

Vojtěch Horáček
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Poslední víkend v srpnu se po půlroční pau -
ze znovu rozeběhly ragbyové soutěže v Čes ku.
Tým mužů Přelouče je i v této sezóně účastní -
kem nejvyšší soutěže, která se vrátila ke svému
tradičnímu názvu Extraliga ragby. Letošní se-
zóna se odehraje stylem každý s každým jedno -
kolově, kdy 28. října bude znám mistr ČR pro
rok 2021. Rozpis soutěže zůstal stejný jako
v roce 2020 s tím rozdílem, že se prohodilo do -
mácí pořadatelství. Tím pádem budeme v té-
to sezóně nastupovat 4x na domácím hřišti,
2x se podíváme na Moravu (Vyškov a Dragon
Brno) a jednou do Prahy na Slávii. Cíl pro tuto
sezónu je jasný, snažit se získat do tabulky ně-
jaké body a neskončit po konci soutěže s nu-
lou. Jelikož se v této sezóně nesestupuje, bu-
deme účastníky nejvyšší soutěže i v roce 2022.

Rozpis Přelouče v Extralize ragby 2021:

28. 8.  RC Přelouč – RC Sparta Praha 
                                                 8:35 (8:21)

11. 9.  JIMI RC Vyškov – RC Přelouč 
                                            72:21 (24:14)

18. 9.  RC Přelouč – RC Tatra Smíchov
9. 10.  RC Dragon Brno – RC Přelouč

16. 10.  RC Přelouč – RC Mountfield Říčany
23. 10.  RC Slavia Praha – RC Přelouč
28. 10.  RC Přelouč – RC Praga Praha

RC Přelouč – RC Sparta Praha   8:35 (8:21)
Body: Rozkošný 8 (P, TK)
Sestava: Dušek, Čejka, Staněk, Hanč, Jech, Su-

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

Střídali: Horáček za Čejku, Pospíšil za Krčmá-
ře, Dostál za Trunce. Do hry nezasáhl Do-
ležel Michal.

Utkání začalo silným tlakem Sparty, která
první tři pětky položila jak přes kopírák. Po pře-
stupku Přelouče trestný odkop do autu, který
měli hosté výborně nacvičený a po protlačení
došli celkem lehce do brankoviště. Domácí tým
se na začátku hry asi potřeboval trochu roz-
koukat a zvyknout si zase na zápasové tem-
po. Tým Sparty nám svými přestupky nabídl
v první polovině několik možnosti skórovat ko -
pem na bránu, kdy se náš kopáč trefil pouze
jednou a výsledek jsme aspoň lehce upravili.
Do konce první části hry se nám podařilo jed-
nou dojít do brankoviště, kdy po našem vy-
hraném mlýnu Vítek Rozkošný dobře přečetl
spatně postavenou obranu Sparty a po zavře-
né straně doběhl pro svojí premiérovou pětku.
V druhé polovině se obrana Přelouče zlepšila
a Spartu do brankoviště už moc nepouštěla.
Bohužel žádná z našich útočných akci nebyla
dotáhnutá do konce, a další body už jsme ne-
přidali. V druhé polovině byla na každé straně
udělena i žlutá karta, tak si oba týmy vyzkou-
šely hru v početní výhodě. Do týmu se naplno
zapojil Kryštof Pospíšil, který přešel z mládež-
nické kategorie do mužů a v posledních 15 mi -

nutách dokázal dvakrát zabránit dobrou obra -
nou položení pětky Spartě.

JIMI 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,

Suchý, Krejzl, Trunec, Rozkošný, Čížek Ja-
kub, Krčmář, Čížek Jan, Petržilka, Pospíšil,
Kohout Jan.

Střídali: Čejka za Horáčka, Kouba za Suchého,
Šmíd za Pospíšila, Charvát za Staňka

Zápas jsme začali velice dobře a už po ně-
kolika minutách vedli 0:3, kdy Vítek Rozkošný
trefil z trestného kopu první body. Vyškov dlou-
ho neotálel a z rychlého protiútoku položil prv -
ní body. Celý zápas Přelouč dominovala v mlý -
nech, kdy doslova přejela v každém mlýnu své-
ho soupeře. Bohužel autová vhazovaní nám
moc nevycházela, a z našeho prohraného autu
Vyškov několikrát rychlým protiútokem skó-
roval. V prvním poločase se nám podařilo po -
ložit pětku po pár fázích roje, kdy do branko-
viště došel Štěpán Trunec. Za zmínku stojí ještě
trestný kop, který Honza Kohout trefil z vlastní
poloviny (63m). Tím jsme poločasové skoré
za končili za stavu 24:14. Do druhého poločasu
jsme vstupovali s chutí zápas otočit na naší
stranu, ale bohužel vše bylo jinak. Prvních dva -
cet minut naše hra připomínala spíše vycház-
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Přeloučští ragbisté druhým rokem v extralize

Orel Přelouč – oddíl florbalu

KŘÍŽOVKA
Zářijová tajenka zněla: Zdravá výživa Rozmarýna. Děkujeme vám

všem, kteří s Roštem luštíte a zasíláte nám odpovědi. V rámci losování se vý -
herkyní stala Bohumila Bláhová. Věcný dárek je připravený v redakci Roš-
tu, Městský úřad Přelouč, 3. patro. Malou pozornost věnuje výherkyni také
paní Mrázková z obchůdku Zdravá výživa Rozmarýna. Gratulujeme a při-
kládáme další křížovku a těšíme se na vaše nové odpovědi, které zasílejte
na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103. 

Zdravá výživa Rozmarýna, Hradecká 155, Přelouč
V našem obchůdku si můžete zakoupit: 

     bylinné a ovocné čaje
     Škodovy bylinné sirupy
     masážní a esenciální oleje Saloos
     kosmetiku Ziaja
     Mixit a produkty Energy
     vyberete si u nás také zdravé mlsání pro děti
     specializujeme se na výrobky pro diabetiky a celiatiky
     nově nabízíme bezlepkové pečivo z pekárny Dr. Pekař Těšíme se na Vaši návštěvu.

Tabulka Extraligy ragby 2021:

V říjnu konečně vypuknou po měsících příprav celostátní i regio nál -
ní soutěže. První turnaje jsou vždy jakýmsi magickým obdobím, všechny
týmy jsou čerstvé, hladové a plné optimismu. Nikdo ovšem ne dispo -
nu je zápasovou praxí, přeci jenom od posledních mistrovských utkání
uběhlo už mnoho času. Hráči se budou muset spolehnout na instikt
a znalosti, které po dlouhé pauze oprášili na zářijových trénicích. V mě -
síci říjnu se do akce vrátí všech pět týmů Orla Přelouč. Dva z těchto tur -
najů se budou konat na domácí půdě ve sportovní hale Za Fontánou. 
Regionální liga dorostenců – neděle 3. října:

9:00   Orel Přelouč – FBC Dobruška
10:15    Primátor Náchod B – FBC Polička
11:30   FBC Dobruška – Primátor Náchod B
13:00   Orel Přelouč – FBC Polička

Regionální liga mužů – sobota 30. října:
9:00   Orel Přelouč – Primátor Náchod B

10:30   HAGA Pardubice – FbC Hradec Králové B
12:00   Primátor Náchod B – HAGA Pardubice
13:30   Orel Přelouč – FbC Hradec Králové B

Na závěr pak připomínáme, že je možné začít hrát florbal ve všech
věkových kategoriích dětí a mládeže. Stačí přijít na trénink v úterý či
čtvrtek mezi 16 a 19 hodinou do městské haly Za Fontánou a přihlásit
se u trenérů, nebo zavolat na číslo 732 610 593. 

Mít své vlastní florbalové vybavení není nutné, pro začátek jej mů-
žeme zapůjčit včetně vybavení gólmanského.

Václav Kumstýř
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Doplňovačka – zajímavá místa v Pardubickém kraji
Tajenka zářijové doplňovačky byla: Hrad Svojanov

Hrad Svojanov je částečná zřícenina gotického hradu nacházející se v bez -
pro střední blízkosti městyse Svojanov v okrese Svitavy. Hrad Svojanov za-
ložil kolem roku 1224 královský purkrabí Svéslav z Bořitova. Svojanov tedy
patří k nejstarším kamenným hradům v našich zemích a zároveň patří k nej -
starším královským hradům. Často je nazýván „vilkou českých královen“.
Svojanov je jediným hradem v našich zemích, v jehož architektuře se mísí
gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Hrad je přístupný od břez-
na do poloviny prosince. Mimo jiné disponuje hradní restaurací a stylovým
penzionem. Hlavně v teplejším pololetí jsou zde pořádány četné kulturní
akce, šermířská či divadelní vystoupení, koncerty apod. V rámci prohlídky
venkovního areálu lze vystoupit na věž. 

V rámci losování se výherkyní stala Jaroslava Odvárková, gratulujeme. 

V re dak ci Roštu připravena malá věcná odmě-
na. Všem ostatním děkujeme a těšíme se na
nové odpovědi, které zasílejte jako vždy na
mail: rost@mestoprelouc.cz. 

(text a foto čerpáno z internetu)

DOPLŇOVAČKA
Tajenku doplňovačky, kterou je …, najdete v pro-
středním řádku.

1. Události. – 2. Sametové stužky. – 3. Tresty. –
4. Skály (knižně). – 5. Součásti obědů. – 6. Klo-
bouky. – 7. Pokrývky na přehození přes něco. –
8. Trhliny. – 9. Nevelké palice. – 10. Špeky. – 11.
Původní síly. – 12. Ruské číše. – 13. Perokresby
(slangově).
Pomůcka: stakany

Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 10 – 1. října 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 20. 10. 2021.

Vaříme s Roštem 
Dýňové noky 
Doba dýně je tady. Dýně je rozhodně vel-

mi zdravá zelenina, která pomůže nejen s hub -
nutím, ale i s posílením imunity. Dýně je bo-
hatou zásobárnou vitamínu A, dále obsahuje
kyselinu listovou, vitamín B - B3, vitamín E, to-
lik zdravé omega-3-mastné kyseliny, z minerál -

ních látek je to pak hlavně hořčík, vápník, železo, draslík, měď, se-
len, zinek a fosfor. Jedním z častých receptů je dýňová polévka.
Redakce Roštu Vám nabízí recept na dýňové noky. 

Na 4 porce potřebujete:
0,5 lžičky soli, 50 g parmazánu, 2 lžíce olivového oleje
500 g polohrubé mouky, 700 g dýně hokkaido

Postup: Dýni omyjeme, rozkrojíme, vydlabeme semínka a nakrá-
jíme na kostky. Dýni pokapeme olivovým olejem a pečeme ve vy-
hřáté na 200 °C a cca 20 minut do změknutí. Upečenou dýni po
vychladnutí rozmixujeme, přidáme nastrouhaný parmazán, dále
mouku a sůl a zpracuje-
me v trochu lepivé těs-
to, které zabalíme do fo -
lie a necháme uležet.

Těsto rozdělíme na
4 díly, z každého uválí -
 me váleček a odkrajuje-
me stejně velké kousky,
které ještě rozmáčkne -
me vidličkou. Dýňové noky vaříme ve vroucí osolené vody, dokud
nevyplavou na povrch.

Domácí dýňové noky podáváme s nejrůznějšími omáčkami
jako hlavní chod. Dobrou chuť. 

POSVI� SOUSEDÙM NA CESTU
jako ELEKTROMONTÉR

v Pøelouèi a okolí

Máš vyhlášku 50/1978 min. § 6, ØP sk. B
a hledáš práci v oboru

s pravidelnou pracovní dobou?

rathouskap@eltodo.cz , tel.: +420 261 344 242

elektroinstalace veøejného osvìtlení, signalizace,
instalace slavnostních osvìtlení v obcích

a další odborné práce

napiš nebo zavolej

nabízíme ti jistotu u firmy se stabilními zakázkami,
nástupní mzdu od 26.000Kè, po zaškolení a� 34.000Kè,

smlouvu, placené pøesèasy èi pohotovosti,
5 týdnù dovolené, stravenky a další benefity

Další informace na prace.eltodo.cz
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Pokračování programu na předposlední straně.Příští číslo Roštu vyjde v pátek 5. 11. 2021.


