ROŠT

září
2021

Přeloučský

9

Zpravodaj pro občany Přeloučska

www.mestoprelouc.cz

Na návštěvě
v přeloučské sokolovně

Přeloučští hasiči pomáhali
na Moravě po tornádu

Pozvánka
do kina

. . . čtěte na str. 16–17

. . . čtěte na str. 24–25

. . . naleznete na str. 31–32

10 Kč

Rada města
Dne 28. 6. 2021 se uskutečnila 69. schůze Rady města Přelouče a mezi body programu patřily například nabídka společnosti
EEI s.r.o. Bratislava týkající se inteligentního
řešení dopravy a parkování ve městě, kterou
radní vyslechli a vzali na vědomí, dále odsouhlasili přesun částky 150 000 Kč z provozního
příspěvku do fondu investic příspěvkové organizace ZŠ Smetanova na nákup herního prvku
„Fotbalový plácek“, částka bude poukázána
jako dotace do fondu investic a jejich provozní příspěvek na 3. čtvrtletí bude o tuto částku
ponížen. Projednala se také nabídka bezúplatného předání nepotřebného majetku Školní
jídelny Přelouče. Zřizovatel nepřijal nabídku
na bezúplatný převod majetku a odsouhlasil
vyřazení univerzálního míchacího a šlehacího
stroje z evidence majetku formou prodeje. Radní schválili smlouvu o poskytnutí dotace na
úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti k projektu „Regenerace sídliště U Sokolovny, Přelouč – II. etapa“, ve výši
6 000 000 Kč, ale maximálně do výše 50 % uznatelných nákladů, uzavíranou se Státním fondem podpory investic, Praha, dále se schválila
výzva k podání nabídky a prokázání kvaliﬁkace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
„Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč/Regenerace kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč/
/komunikace pro chodce a cyklisty v místě
chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou
Přelouč“. Projednaly se zápisy OV Lohenice ze
dne 21. 6. 2021, KMS Tupesy ze dne 3. 6. 2021
a KMS Štěpánov ze dne 16. 6. 2021, dopis občanky města Přelouče, kterým upozornila na
špatný stav některých chodníků a komunikací
ve městě, požadavek občana na umístění dopravního zrcadla na křižovatku ulic K. Čapka
a Žižkova. Radní rozhodli o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 ve výši do
50 tis. Kč pro SK KUŽELKY Přelouč, z.s., Pionýr z.s. – Pionýrská skupina Přelouč, Paintball
Břehy z.s. a zároveň schválili také příslušné veřejnoprávní smlouvy k těmto dotacím. Na
období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2024 byli jmenováni do školské rady členové při ZŠ Smetanova 1509 Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová
a Martin Macháček a při ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45 Ing. Ivan Moravec a Marcela Gryčová. Radní povolili Mateřské škole Přelouč,
Za Fontánou 935 pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole stanoveného v prováděcím právním předpise do počtu 26 dětí v jedné třídě a 25 dětí
ve dvou třídách za předpokladu, že toto navýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Na této radě
se také například schválily v souladu s požadavky zastupitelů, vznesených na zasedání za9/21
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Zprávy z radnice – aktuality
stupitelstva dne 17. 6. 2021, úpravy textové
části a technické zprávy územní studie Hodinářka 2. Dalším bodem jednání byla také například smlouva o právním zastoupení a poskytování právních služeb s právní zástupkyní
Mgr. Blankou Vančurovou v rámci řešení problematiky získání pozemku p.č. 1266/1 po zemřelém K. Tarnovickém.
Další v pořadí 70. schůze Rady města Přelouče se konala 19. 7. 2021 a mimo jiné se
na vědomí vzala žádost na obnovení jednání
k uzavřené smlouvě o dílo zhotovitele rekonstrukce budovy školní jídelny v ulici Obránců
míru v Přelouči, společnosti Reader & Falge s. r.o.
a v souvislosti s touto zakázkou radní schválili
smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru projektanta s Ing. V. Vomočilem, Pardubice. Schválila se smlouva o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. Praha na
hydrotechnické posouzení Senického a Brložského potoka a na vypracování projektové
dokumentace pro umístění stavby včetně příslušné inženýrské činnosti pro protipovodňová
opatření v místní části Škudly. V rámci projektu „Splašková kanalizace Mělice s převedením
odpadních vod do Lohenic rada schválila záměr na smlouvu o podmínkách zřízení stavby
s Pardubickým krajem, zastoupeným Správou
a údržbou silnic Pardubického kraje, kterou se
sjednává povinnost jednorázové peněžité náhrady ve výši 195 000 Kč bez DPH za zásah do
pozemku p.č. 244/1 k. ú. Mělice z důvodu uložení kanalizace do silnice III/322 20. Projednalo se také několik majetkových převodů a zřízení věcného břemene, zápis OV Klenovka ze
dne 25. 6. 2021, přehled množství komunálního odpadu uloženého na skládku za 2. čtvrtletí 2021 pro uplatnění třídící slevy, pronájem
bytu č. 2 v ulici Za Fontánou v Přelouči. Dále

se také rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021 pro Český svaz chovatelů, z.s. Základní organizace Přelouč a Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster
Přelouč, z.s. a schválily se příslušné veřejnoprávní smlouvy k těmto dotacím. V rámci organizace 27. ročníku udílení Cen Františka
Filipovského za dabing se schválilo přijetí neinvestiční dotací od Pardubického kraje a Ministerstva kultury. V zadávacím řízení VZ „Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč/Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba,
Přelouč/Komunikace pro chodce i cyklisty
v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského
a Kolínskou, Přelouč“ rada rozhodla, že ekonomicky nevýhodnější nabídku podal dodavatel D & D PROFI, s. r. o. Pardubice za nabídkovou cenu 4 649 246,34 Kč bez DPH a radní
také odsouhlasili smlouvu o dílo s tímto dodavatelem.
Dne 2. 8. 2021 se radní sešli na 71. schůzi Rady města Přelouče. Na vědomí se vzaly
znalecké posudky o stanovení obvyklé ceny
pozemku p.č. 13202/1 v k.ú, Přelouč, rozhodlo se o odstoupení od realizace projektu „Revitalizace městského parku v Přelouči“ za ﬁnanční podpory Ministerstva životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu
životní prostředí 2014–2020 z důvodu neadekvátní výše dotace vzhledem k předpokládaným nákladům akce a podmínkám dotace.
Radní také projednali Žádost ředitelství silnic
a dálnic ČR o stanovisko města k zamýšlenému měření úsekové rychlosti v obci Zdechovice a konstatovali, že Městský úřad Přelouč
není schopen personálně ani technicky tuto
agendu technicky řešit.
Všechna usnesení naleznete na stránkách
města.
text – MG

NOVÉ VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ
K DISPOZICI I PRO VEŘEJNOST
(vedle sportovní haly)
Sportovní hřiště za sportovní halou budou využívat od září školy, ale již nyní je k dispozici
také pro veřejnost.
V případě zájmu o zapůjčení
prostor sportovního areálu volejte na telefon
739 480 292.
Bližší informace
naleznete také na
stránkách Kulturní ho a informač ního centra města
Přelouče na adrese: www.kicmp.cz.

Mobilní
očkovací kamion
zavítal do Přelouče
Na západě a východě Pardubického kraje
dostalo doposud vakcínu méně než 50 procent občanů, což je dost nízký počet proočkovaných. Právě proto se zorganizovala jízda

Oprava mostu přes Labe se blíží k cíli,
od 1. září bude opět v provozu
Již několik měsíců je uzavřený most
přes Labe směrem na Břehy. Zatím práce probíhají podle naplánovaného harmonogramu. Objížďky by měly skončit
koncem léta a od 1. září by měl být most
opět v provozu. Před uzavřením mostu
při jednom z posledních měření bylo
zjištěno, že přes most přejede během
24 hodin až pět tisíc aut. Velké části
cestujících tak začátkem školního roku
odpadne nepříjemná, a hlavně časově
náročná doprava.
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Fotograﬁe a text – MG

Proměna šaten v Občanské záložně

kamionu do vybraných měst s nízkou proočkovaností, mezi které patřilo i naše město. Ve
čtvrtek 5. 8. a v pátek 6. 8. mohli občané Přelouče využít možnost očkování proti covidu
v mobilním očkovacím kamionu. Zájemci
starší 16 let mohli přijít pro vakcínu bez předchozí rezervace a registrace. Během těchto
dvou dnů se nechalo v Přelouči vakcínou Pﬁzer očkovat 222 občanů a vakcínou Janssen
382 občanů.

Po prázdninách bude
víceúčelové hřiště
již v provozu
Víceúčelové hřiště vedle hokejbalových
kabin bude od září již k dispozici pro výuku
tělesné výchovy především pro žáky Základní
školy Masarykovo náměstí. V odpoledních hodinách bude k dispozici veřejnosti po dohodě
se správcem sportovišť.

Kontakt na Libora Komůrku je 733 534 311
E-mail: kusek1@seznam.cz

Šatny v Občanské záložně dostávají během léta nový kabát. Vzhled a úroveň šaten už byla
v dosti nevyhovujícím stavu a vzhledem k tomu, že Občanská záložna je pro naše město v tuto
chvíli jediná reprezentační budova a budova, kde se konají nejvýznamnější kulturní a společenské akce, bylo rozhodnuto, že se pro nadcházející sezonu do šaten zainvestuje. Během
prázdnin se opravuje také postranní schodiště a opravy probíhají i ve sklepě budovy, dělají se
zde sanační omítky kvůli velkému vlhku.

Šatna pro účinkující před opravami

Po rekonstrukci

Pozvánka na výstavu Ivana Exnera
v Letohrádku královny Anny v Praze
Od 30. června do 24. října 2021 je v Praze na
Hradčanech v Letohrádku královny Anny otevřena výstava známého českého malíře Ivana Exnera
(1960). Našim spoluobčanům je jistě známo, že
Ivan Exner pochází z Přelouče. Výstavu připravil
další Přeloučan (a historik umění) PhDr. Michael
Zachař. Ten v propagačním textu uvádí, že I. Exner
„pokračuje v tradici malování klasických závěsných
obrazů, v nichž se prolíná inspirace českými klasiky
a světovou kulturou, od antiky přes renesanci až
po art deco“. K vidění je více jak 100 obrazů z posledních tří desetiletí. Výstavu lze jistě doporučit
k návštěvě.
Zdroj:
https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/exnerbelveder-12152
https://www.svumanes.cz/aktuality/item/307-exner-belveder

M. Pešta
9/21
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Recyklace má smysl
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla,
papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být
i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako
jsou žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné
místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází
na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především
ﬁnančně velmi náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního
prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší našem městě
a nevyhazujte elektrozařízení do směsného odpadu.
V našem městě můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném
dvoře v Pardubické ulici, č.p. 1630 a je otevřený v pondělí a v pátek od 13 do
17 hodin, ve středu od 10 do 15 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Světelné
zdroje pak můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna v budově MěÚ ve 4. patře před kanceláří odboru životního prostředí.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naše město
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od
roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační ﬁrmy i samotnou recyklaci. Jen za loňský rok se v České republice díky EKOLAMPu sebralo a ekologicky zpracovalo 587 tun světelných
zdrojů a téměř 3 000 tun velkých a malých elektrozařízení. Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími
elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozařízení
Město Přelouč ve spolupráci s ﬁrmou SOP a.s. připravuje pro místní
části města Přelouče svoz komunálního velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení pocházejícího z domácností v rámci
zpětného odběru.
Velkoobjemový odpad: nábytek, matrace, linoleum, kočárky, koberce,
zrcadla apod.
Nebezpečný odpad: oleje, zbytky barev, obaly od barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky apod.
Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky apod.
PNEUMATIKY, STAVEBNÍ SUŤ, BIOODPAD, SUDY S ASFALTEM,
ETERNIT, STAVEBNÍ POLYSTYREN NE!

Termín svozu:

sobota 25. září 2021

STANOVIŠTĚ
LOHENICE – parkoviště u restaurace
MĚLICE – před obchodem
KLENOVKA – na parkovišti u školy
ŠTĚPÁNOV – u kontejnerů
TUPESY – točna u zastávky
ŠKUDLY – u požární nádrže
LHOTA – na návsi

HODINY
8:00 – 8:15
8:25 – 8:40
9:00 – 9:20
9:30 – 9:45
10:25 – 10:35
12:00 – 12:15
12:20 – 12:35

UPOZORŇUJEME, ŽE JE TŘEBA VYČKAT PŘÍJEZDU SVOZOVÉHO AUTA.
Dále je třeba dodržovat ochranná opatření; občané musí mít přes ústa
a nos roušku nebo jinou ochranu, jinak nebude odpad převzat;
dodržovat rozestupy 2 m a k odbavení přistupovat po jednom.
Děkujeme občanům za pochopení.

Kultura
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Jaké bylo letošní léto v Městské knihovně?
Půjčovna Městské knihovny byla otevřena pro dětské i dospělé čtenáře
celé léto bez přerušení, jako letní zpestření jsme nabízeli Prázdninové rande naslepo s knihou. Tato akce byla už vloni velmi oblíbená, a i tentokrát
mnozí čtenáři rádi sáhli po zabalené knize, o které nevěděli téměř nic. Máme radost i z počtu hráčů, kteří se zapojili do obou našich prázdninových
her. Tajemství dědečkova deníku bylo určeno spíše dětem a šifry ze hry
Rytíř Přelouče byly hlavně pro dospělé, ale mnozí hráči zvládli úspěšně hry
obě. Letní čas byl také ve znamení spolupráce s příměstskými tábory. Doufáme, že naše programy o dějinách a cestování děti bavily a těšíme se na
další setkání s nimi při podzimních školních akcích. Přejeme všem školákům příjemný
start do nového školního roku a vám ostatním krásný
podzim. Budeme rádi, když
nás navštívíte
a odnesete si
domů něco
zajímavého ke
čtení.
L. Hývlová

Nový sklad knih
výměnného fondu Městské knihovny
Prostor našich stávajících skladů knih v Záložně prochází v současné době rekonstrukcí. Z toho máme velkou radost, protože vlhkost knihám v žád-

ném případě nesvědčí a v suchém
prostředí jim bude určitě lépe. Zároveň jsme získali nové skladové prostory, abychom mohli řemeslníkům
umožnit ve skladech přístup k vlhkému zdivu. Nový sklad je sice mimo budovu Záložny, ale řeší se tím náš problém nedostatku místa pro uskladněné knihy. Letní měsíce jsme využili
k přestěhování knih výměnného fondu do nových prostor. Tyto knihy jsou
určené čtenářům vesnických knihoven, kam minimálně 2x do roka vozíme výměnné soubory. Proto nevadí, že jsme je umístili mimo sídlo knihovny. A po dokončení oprav ve skladech v Záložně budeme moci zbývající
knižní fond rozvolnit na uprázdněné místo. Už se na to těšíme ☺.
L. Hývlová
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Zprávy z radnice – odbor životního prostředí

Letní pikniky pro nejmenší
Samostatnou kapitolou letní činnosti v Městské knihovně je práce s nejmenšími čtenáři. Dlouho jsme se s nimi nemohli vidět, a proto jsme jako
vítané zpestření léta připravili společná setkání na letních piknicích. Bylo
to veselé a hravé, děti si užily své oblíbené knížky, zasoutěžily si i zadováděly a těší se na podzimní setkávání
v knihovně. Velmi děkujeme skautům
za propůjčení jejich zahrady a dětského hřiště.
L. Hývlová

Soutěžíme s Roštem a odborem životního prostředí
o dárkový balíček města Přelouč – závěrečné shrnutí
Odpovědi na otázky z Roštu č. 7–8/2021
1. Má obec povinnost zajistit občanům místo pro odložení menšího množství stavebního a demoličního odpadu vznikajícího při činnosti
nepodnikajících fyzických osob?
Nemá povinnost; ale může tak stanovit v obecně závazné vyhlášce o systému nakládání s komunálním odpadem, pak ano (stavební
a demoliční odpad není odpad komunální).
2. Je možné odevzdat staré pneumatiky ve sběrném dvoře?
Nelze. Pneumatiky je třeba odevzdat v místě zpětného odběru pneumatik (pneuservisy a autoservisy zapojené do systému zpětného odběru; pneumatika není komunální odpad).
3. Patří obalový polystyren do žlutého kontejneru na plasty?
Patří.
4. Proč nelze stavební polystyren vhodit do žlutého kontejneru?
Stavební polystyren obsahuje chemické přísady, které mají snižovat hořlavost.

Posledním výhercem se v rámci tohoto soutěžního kvízu se na základě losování stal Josef Macháček, velice gratulujeme. Dárkový
balíček si může přijít vyzvednout do redakce Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro.
Vážení spoluobčané,
toto byly poslední odpovědi na poslední položené otázky; z vámi zaslaných odpovědí je vidět, že o třídění víte hodně; je pravda, že se
dost často něco mění (jednou plata od vajec do papíru ne, jednou ano), proto je důležité sledovat informace např. na www.jaktridit.cz,
www.samosebou.cz atd. nebo na stránkách našeho města. S účinností nového zákona o odpadech a s tím spojeným značným zvyšováním skládkového poplatku za uložení odpadu je důležité ze směsného odpadu vytřídit co nejvíce využitelných složek a do nádoby
na směsný odpad odkládat opravdu jen odpad zbytkový, aby na skládku bylo odváženo co nejmenší množství odpadu. Proto v současné době město prostřednictvím odboru životního prostředí provádí namátkové kontroly nádob na směsný odpad a v případě, že nádoba obsahuje i využitelné složky, nalepí na nádobu upozornění. Poznatek z dosavadních kontrol je však bohužel takový, že ve většině
případů nádoby obsahovaly i papír, plasty, sklo, plechovky, textil apod. Doufáme, že takto konkrétní upozornění přiměje občany k důslednějšímu třídění.
Děkujeme zodpovědným občanům za jejich přístup k této problematice a doufáme, že takových občanů bude přibývat.
Odbor životního prostředí Přelouč
9/21
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POZVÁNKA
40. CHOVATELSKÁ A PRODEJNÍ VÝSTAVA
SVINČANY 2021
18.–19. září 2021, so 8–17 h., neděle 8–15 h.

Kultura
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

Za přeloučskými hostinci, hospodami a restauracemi
v minulosti a současnosti

LIDOVÁ ARCHITEKTURA

Komentovaná procházka - vede Matěj Pešta

na Pøelouèsku a Pardubicku

11. září 2021

Přednáší PhDr. Lubomír Procházka, CSc.

Sraz účastníků ve 14 hodin
u bývalého špýcharu (Havlíčkova čp. 1496)
Vstupné zdarma

září 2021
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Zveme vás

21. září 2021 v 18 hodin
Přednáška v sále KICMP

Vstupné 40 Kč

Letošní jubilejní výstava má slavnostní nádech. Připravuje se
soutěžní výstava králíků, holubů, drůbeže a zvířat mladých
chovatelů okresu Pardubice. Dále výstava okrasného ptactva,
akvarijních ryb a domácích mazlíčků mladých chovatelů. Připravena je také VI. Speciální výstava holubů texanů a mondenů, na které se scházejí chovatelé z celých Čech. Nově je
připraven nákupní trh chovné drůbeže. Uskuteční se také prodej chovných zvířat, chovatelských a zahrádkářských potřeb
a prodej zahradní techniky. Připravuje se i expozice, která bude mapovat 40 let výstavnictví ve Svinčanech. Pro milovníky
květin a zahrady je připravena prodejní výstava okrasných
dřevin, kaktusů, sukulentů, koniferů a doplňkový sortiment
do okrasných zahrad a prodej dekoračních prvků do zahrad
a zahrádek. Výstava je obohacena o živou hudbu,
vystoupení mažoretek a dětský koutek – šikovné ruce.
Na závěr zazní slavnostní fanfáry mysliveckých trubačů.
Všichni jste do Svinčan srdečně zváni.
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE

PŘELOUČÁCI

Učitelé o prázdninách? Nejen odpočinek, ale i studium

Jubilanti červen
Hedvika Vilímová
Dobromila Kopecká
František Musil
Anděla Ročínová
Jaroslava Vondráčková

94 let
85 let
80 let
75 let
75 let

Zlatá svatba
Olga a Vlastimil Kolmanovi

KLAS slavil
s jubilantkou
Během léta se sešli členové Klubu aktivních seniorů KLAS v zasedací místnosti městského úřadu a hodnotili činnost spolku za
uplynulé období. Během setkání došlo i na
překvapení. Paní Kubátové pogratulovali a zároveň předali krásnou báseň v rámci jejich jubilejních 80. narozenin. Redakce Roštu se také
připojila ke gratulaci a popřála i nadále plno
optimismu a pevného zdraví naší jubilantce.

Přání
Naší milé mamince Zdeňce Miholové gratulujeme
k jejímu úctyhodnému
věku a přejeme hlavně
spokojený život i nadále.
Dcera Eva s rodinou.
9/21
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102 let
94 let
90 let
90 let
89 let
89 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let

75 let

Zlatá svatba
Jarmila a Jiří Pěkných
Milena a Oldřich Koberovi

17. 7.
31. 7.

Stříbrná svatba
Eva a Ladislav Dokonalovi

11. 6.

Jubilanti červenec
Zdeňka Miholová
Miroslav Brebera
Bohuslava Šimková
Ota Bulis
Pavla Šimonová
Josef Krejčík
Vladimír Nepokoj
Eva Měcháčková
Zdenka Pšeničková
František Borovský
Václav Záleský
Petr Cirkl
Ludmila Marešová
Anna Gálová

Jaroslav Faitl

27. 7.

Jubilanti srpen
Vlasta Midlochová
Luboš Bulušek
Ladislav Holík
Marie Boudyšová
Růžena Novotná
Eva Koštialová
Eva Srbová
Růžena Veselá
Hana Divišová
Božena Hotovcová
Adolf Holeček
Petr Panák
Jana Luňáková
Hana Zummerová
Pavel Máša

90 let
88 let
87 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Prázdniny jsou pro žáky i učitele obdobím klidu
a odpočinku. Zatímco si spousta našich žáků vedle
letních radovánek přivydělává na různých brigádách nebo se účastní stáží, jejich učitelé také nezahálejí. Platí to i pro učitele z Gymnázia a Střední
odborné školy Přelouč, kde se někteří rozhodli, že
se účastní studijních pobytů v zahraničí. O tom, jaké to v současné komplikované době bylo, píše zástupkyně ředitele Jana Brandová.
Projekt Erasmus+ „Gymnázium a SOŠ Přelouč:
Brána jazyků otevřená“ si klade za cíl rozvíjet jazykové kompetence vyučujících naší školy tak,
aby byli schopni vyučovat své předměty částečně v anglickém jazyce a také aby mohli rozšířit
nabídku vyučovaných cizích jazyků na naší škole.
Stejně jako všechny ostatní oblasti našich životů
byla i jeho realizace postižená stále trvající celosvětovou pandemií. Podle původního plánu se
mělo čtrnáct učitelských studijních výjezdů do
zahraničí uskutečnit již minulé prázdniny, což se
nakonec nestalo a většinu jazykových pobytů se
snažíme realizovat letos. A že to není snadný úkol.
Nová mutace delta nám vizi klidného léta a bezproblémového cestování velmi zkomplikovala.
K datu uzávěrky jsme absolvovali celkem deset
učitelských mobilit, čtyři do Španělska, pět na
Maltu a jednu do Irska. Toto léto nás ještě čekají
dvě další mobility na Maltu a na podzim pak výjezdy do Německa a Velké Británie. Každý z účastníků by určitě potvrdil, že kvůli nutnosti vyplňování
nejrůznějších příjezdových formulářů, generová-

ní QR kódů a starostí o to, aby měli v pořádku veškerou „covidovou dokumentaci“ a splňovali příjezdové podmínky v cílových destinacích, se dříve
jednoduchá a bezstarostná cesta letadlem v rámci
EU podobala spíše riskantní expedici na severní pól.
Čtyři jazykové mobility ve Španělsku proběhly ve dvou turnusech, první v Malaze na podzim

roku 2019 a druhý v malém městě Nerja, v červnu
2021. Absolvovaly je dvě kolegyně, které budou
od září 2021 nabízet našim studentům zájmový
kroužek španělštiny. Dvoutýdenní kurz španělštiny byl pro obě zúčastněné velmi přínosný, ačkoliv podmínky ve škole i ve městě nebyly zdaleka
standardní. Ve škole byl jen zlomek studentů, ve
městě byla spousta obchodů a restaurací trvale
uzavřená a chyběl v něm typický turistický ruch,
což ovšem umožnilo účastnicím poznat autentičtější tvář malebného města Nerja. Španělštinu tak
mohly účastnice procvičovat nejen v kurzu, ale
i v každodenní komunikaci s místními obyvateli.

Kdo v Irsku nezmokl, jako by tam nebyl
Jednou z učitelů a učitelek, kteří se zapojili do projektu Erasmus+, je i vyučující výtvarných předmětů Kateřina Klapkovká. Ptali jsme se jí na její zážitky z pobytu.

Mohla byste nám popsat, kam jste si jela zdokonalovat angličtinu a jak to celé probíhalo?
Díky projektu Erasmus+ jsem měla příležitost
toto léto navštívit Irsko a metropoli Dublin. Bohužel nebylo možné navštěvovat irskou školu osobně, kvůli restrikcím týkajících se šíření nákazy covid. Výuka tedy probíhala online. I přes tuto nepřízeň osudu ale byla má dva týdny dlouhá návštěva
zeleného ostrova úžasným zážitkem. Jednou z hlavních předností jazykové mobility je totiž to, že celé
dva týdny nemáte skoro žádnou možnost mluvit

ve svém rodném jazyce. Tento způsob „hození do
vody“ je až překvapivě efektivní. Kdykoliv si totiž
chcete něco koupit, nebo máte nutkání si s někým popovídat, musíte použít angličtinu.
Jak probíhala samotná výuka?
Emerland Cultural Institute, který jsem vzdáleně navštěvovala, každý den poskytuje jazykové
kurzy nejen pro studenty z EU. V mé malé online
třídě tak byli dva Brazilci a jedna dívka z Francie.
Mnohdy bylo velmi zábavné sledovat, jak mají
některá slova odlišný význam v jiných jazycích.
Náš učitel Paul se vždy snažil přiblížit nám významy některých slov pomocí vizuálních ukázek
a často se zatoulal ke svému oblíbenému tématu sport. Irové totiž fandí nejen fotbalu a ragby,
jak by se na první pohled mohlo zdát, ale mají
svůj vlastní sport, který spojuje oba dva dohromady. Sport nese jméno gaelic football a má velmi složitá pravidla hry.
Škola ale určitě nebyla jedinou aktivitou, které jste se v Dublinu věnovala. Co se dá v irském hlavním městě dělat ve volném čase?
Svá volná odpoledne a víkendy jsem trávila
poznáváním místní krajiny a kultury. Mezi pro

Nyní už se těší, až budou moct jazykové i kulturní poznatky předávat našim studentům.
Během července vycestovalo pět našich kolegů na různá místa ostrovního státu Malta.
O komplikace před, během i po pobytu opět nebyla nouze. Kolegyně se například musely vyrovnat se zhoršující se epidemiologickou situací
na Maltě, kdy dokonce došlo k uzavření jazykových škol a neplánovanému přechodu na online
výuku, na kterou ovšem nebyly vybavené. Jedním z cílů jazykových mobilit je i posílení kompetence k řešení problémů a schopnosti tyto problémy řešit v cizím jazyce, zcela určitě můžeme
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Společenská rubrika

říct, že tyto kompetence si kolegyně dostatečně
prohloubily. I přes všemožné komplikace se účastníci mobilit shodli, že pobyt na Maltě pro ně byl
přínosem, protože propojil rozvíjení jazykových
dovedností s poznáváním místní kultury a navazováním kontaktů s dalšími učiteli.
Jana Brandová
Zástupkyně ředitele školy
Spoluﬁnancováno
z programu Erasmus+
mne nejzajímavější místa patří určitě Phoenix
park, který je jeden z největších na světě a nachází se uprostřed hlavního města. Je to taková
oáza klidu, která je jistě pro obyvatele Dublinu
neodmyslitelnou součástí života. Ve Phoenix parku žijí stáda daňků, lišky, veverky a mnoho dalších zvířat. Vždy když na tento park vzpomínám,
napadne mne, jaké by bylo mít oboru uprostřed

Prahy. V Dublinu je i mnoho krásných míst na
pobřeží. Například Dalkey je malebné předměstí
Dublinu, které místní nazývají „irským Beverly
Hills“. Domy v této části města totiž stojí i miliony euro. Když ale máte štěstí, můžete v kopcích
nad Dalkey vidět výhledy na moře a ostrovy okolo Dublinu. Já bohužel v Dalkey zažila typickou
irskou sprchu z nebes. Ale kdo v Irsku nezmokl,
jako by tam nebyl.
Ptal se Ondřej Vojtěch
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Školní rok 2021/22 právě začíná
a s ním i nová životní etapa osmdesáti prvňáčkům, které I. stupněm provedou třídní učitelky Mgr. Martina Nalezinková (1.A), Mgr. Alena Školníková (1.B) a Mgr. Veronika Jeníčková (1.C). Novými posilami našeho pedagogického sboru budou na
II. stupni Mgr. Petra Trübenekrová (ČJ – D), Mgr. Eliška Bláhová (ČJ – Př) a Mgr. Vratislav Dočkal (Z – TV). Na I. stupni již zmiňovaná třídní učitelka 1.A. Do důchodu
odchází paní učitelka Jitka Lelková. Za odvedenou práci jí děkujeme a všichni jí
přejeme, aby si zaslouženě odpočinula.
Uplynulý školní rok nám hned na podzim přinesl tolik obávaný návrat k distanční výuce. Když se 14. 10. 2020 zavřely kompletně všechny třídy, nebyl to již
takový „šok“ jako 11. 3. 2020, přesto asi nikdo nečekal, že žáci 3.–5. tříd stráví ze
školního roku víc času doma než ve škole. Konkrétně: 1. a 2. třídy chodily za celý
školní rok do školy 29 týdnů, 3.–5. třídy 19 týdnů a II. stupeň 16 týdnů. Distanční
výuka se střídala s prezenční a dost často jsme nevěděli, jak se bude učit příští týden. Poděkování za zvládnutí tohoto roku patří všem učitelům, zvlášť těm, kteří
mají doma sami malé děti a toto období pro ně bylo velmi náročné. Všem žákům,
kteří se snažili, poctivě docházeli na on-line hodiny a nevymlouvali se na špatné připojení nebo nefunkční web kamery. Většina z nich to zvládla, pochopili, že se nejedná jen o prodloužené prázdniny a měli tak možnost vyzkoušet si svoji samostatnost i vůli a otestovat si svoje předpoklady pro další studium na střední škole.
Svým způsobem to pro ně byla neocenitelná zkušenost a sebepoznání. A poděkování patří samozřejmě všem rodičům, kteří se nedobrovolně stali učiteli svých
dětí nebo alespoň jejich každodenními pomocníky. Zvládli jsme to, ale všichni
doufáme, že v tomto rozsahu to bylo naposledy.
Netradiční období výuky nás připravilo prakticky o všechny akce, které se běžně ve školním roce konají. Na podzim jsme stihli pouze T-Mobile olympijský běh
pro žáky I. stupně a tradiční prodej žlutých kvítků v rámci „Dne proti rakovině“.
Čtvrťáci sice vyjeli do školy v přírodě, ale nařízením vlády se z ní museli po třech
dnech vracet. V červnu jsme stihli jen pro prvňáčky „Pasování na čtenáře“ v městské knihovně a pro předškoláky „Seznámení se školou“. Proběhly ale oba sběry
(podzimní i jarní) papíru.
Jednu obrovskou radost nám ale uplynulý šk. rok přece jen přinesl. A to výstavbu sportovního hřiště s běžeckým oválem u budovy v ul. Kladenská. Výuka TV
tím získá vyšší úroveň a my za něj velmi děkujeme svému zřizovateli, konkrétně
pak Odboru správy majetku MěÚ Přelouč, za nepřetržitý dohled nad průběhem
a včasným dokončením prací.
Ve školním roce 2021/22 se počet našich žáků bude pohybovat kolem 570,
počet zaměstnanců bude 49, školní družinu navštěvuje 180 žáků a škola sídlí ve
třech plně obsazených budovách. Tato čísla napovídají, že je téměř nemožné, aby
celý následující školní rok proběhl bez sebemenších problémů a komplikací. A tak
si jen přejme, aby se nám je společně podařilo vyřešit k co největší spokojenosti
všech zúčastněných, abychom ho všichni zvládli ve zdraví, s co největším podílem
prezenční výuky a abychom v červnu 2022 končili s dobrým pocitem úspěchu v každém z nás.
Magda Pacáková, ŘŠ

Sběr
pomerančové
a citronové kůry

Týden plný aktivit v 5. ročnících

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
Projekt Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR –
Pojízdná učebna techniky
V pondělí 14. června proběhl na naší škole další projektový den. Žáci třídy 9. B se rozdělili na
dvě skupiny. Před školou byl přistaven speciální
autobus vybavený 3D tiskárnami, elektronovým
mikroskopem, laserovou gravírkou, řezačkou a řadou počítačů. Po úvodní prezentaci se žáci první
skupiny pod vedením lektora účastnili praktického workshopu, vytvořili si na počítači model
vlastní klíčenky s nápisem, kterou si sami vytiskli

krytých pozorovatelen. Zvířata zde žijí v co nejpřirozenějším prostředí, které jim zajišťuje bezpečí a klidný odpočinek. Největší pozornosti se těšila
bachyně Pepina a kňour Bob. Bohužel jsme neviděli letošní selátka, na která jsme se moc těšili. Celý vrh z neznámých příčin bohužel uhynul. Náladu jsme si spravili na břehu rybníčka Na Olšině,
kde jsme kromě opékání buřtů pozorovali jeleny
sika Dybowského. Naše přítomnost jim vůbec nevadila. Přicházeli ochotně až k plotu a nechali se
krmit trávou. Naskytla se nám krásná příležitost

opatrovat a vážit si jich. Vždyť knihy jsou kamarádi a pomocníci.
Pasování PANÍ KNIHOU spolu s RYTÍŘEM za
přítomnosti rodičů v oddací síni Občanské záložny bylo pro všechny přítomné krásným ukončením školního roku. Děti obdržely knihu a také termolahev, kterou jim věnovalo město Přelouč.
Všichni děkujeme paní ředitelce Hývlové, paní
Fundové a rytíři za nádherný zážitek.
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Tato slavnost je pro nás vždy krásnou tečkou
za školním rokem.

Vzhledem ke koronavirové situaci nečekala v červnu naše páťáky klasická škola v přírodě, ale náhradou byl TÝDEN PLNÝ AKTIVIT. Od pondělí 7. do pátku 11.6. děti navštívily Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové, Archeopark ve Všestarech, měly zábavný
projektový den s anglickým jazykem nazvaný Pevnost Boyard, který probíhal formou her a soutěží na Slavíkových ostrovech, ve skupinkách tvořily vlastivědný projekt na téma Putování po Evropě
a při Přeloučském pochodu 3+3+3 se seznámily se třemi přeloučskými památkami, se třemi významnými rodáky a navštívily 3 pracoviště, kam se jen tak někdo nedostane (MPH Medical Devices,
Čistička odpadních vod Přelouč a Policie ČR).
Dnes už jsou to šesťáci, kterým přejeme i na druhém stupni prima partu a spoustu společných zážitků.

na 3D tiskárně. Druhá skupina absolvovala v tomtéž čase besedu o kyberšikaně a dalších nástrahách na internetu. Obě skupiny se prostřídaly.
V odpoledních hodinách pak probíhalo školení –
praktický výrobní workshop pro pedagogické pracovníky. Škola by měla obdržet jednu 3D tiskárnu
zdarma.

Výlet 3. A do hradeckých lesů
Historie hradeckých lesů sahá do 14. století.
Město Hradec Králové dostalo lesy darem od římského krále Albrechta. Jejich rozloha se v následujících stoletích zvětšovala. Dnes je ve vlastnictví
města Hradec Králové 3800 ha lesa včetně rybníků.
Tyto lesy slouží jako odpočinková zóna pro pěší
procházky, turistiku, cyklistiku, běžecké sporty i jízdu na koních. V létě se rybníky nabízejí ke koupání
nebo rybaření. Rozhodli jsme se vydat do hradeckých lesů na třídní výlet spojený s přírodovědnou
soutěží. Prostřednictvím úkolů jsme se seznamovali s obyvateli lesa. Zabývali jsme se způsobem života lesní zvěře, potravou a stavbou těla. Při naší
cestě jsme navštívili obory s daňky, muﬂony a divokými prasaty, která jsme sledovali z dřevěných

prohlédnout si tato nádherná zvířata z bezprostřední vzdálenosti. Celý náš výlet jsme zakončili
v dřevěném rytířském hradišti, kde jsme vyzkoušeli řadu herních prvků. Zde jsme také rozdali odměny a medaile za naši přírodovědnou soutěž.
Hradecké lesy jsou příjemným místem k aktivnímu odpočinku a můžeme je doporučit i Vám.

Slavnostní pasování prvňáčků
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře se stalo tradicí. Jsme rádi, že mohlo proběhnout i v závěru tohoto covidového školního roku.
Dříve než jsou prvňáčci pasováni na Rytíře řádu čtenářského, musí projít zkouškou ze čtení.
Letos tomu bylo trochu jinak. Každý si přinesl
do školy svého plyšáka. Paní učitelky je odnesly do
knihovny, kde se jim dobře dařilo. Najedli se, vyspali a ještě si stihli vybrat knížku, kterou si přáli přečíst od svého kamaráda prvňáčka. A každý žáček
pak doma pečlivě předčítal nejen svému plyšákovi,
ale i rodičům. Ke knížce každý namaloval obrázek
a připsal několik krátkých větiček. Splněný čtenářský úkol byl předán paní ředitelce knihovny.
Tento projekt, který motivuje žáky ke čtení, rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí představivost a fantazii,
má za cíl naučit děti navštěvovat knihovnu, knihy

ZOO Jihlava
První školní výlet po rozvolnění proticovidových opatření nás zavedl do ZOO Jihlava, kde se
na nás těšila všemožná zvířátka. A byl to veliký výlet. Vždyť navštívit zvířátka se nás vydala pořádná
tlupa. Celkem sedmdesát pět dětí – obě první
a obě druhé třídy se svými učitelkami.
Po dlouhé cestě s krátkou zastávkou na občerstvení jsme konečně dorazili k branám Jihlavské zoologické zahrady. S radostí jsme se vydali na prohlídku zvířat, která byla, po tak dlouhém uzavření zahrady, rovněž potěšena zvídavými návštěvníky.
Obdivovali jsme krokodýly, zebry, žirafy a dokonce jsme spatřili i obří anakondu. I přes značně
teplé počasí o nás zvířata jevila čilý zájem a neukrývala se v chladivých stínech. Zvláště nápadité při
získávání pozornosti dětí byly surikaty, které se doslova předháněly, která se dokáže postavit na vyšší
místo a upozorní na sebe.
Děti byly spokojené, výlet si užily a při odchodu ze ZOO navštívily i obchod se suvenýry, kde si
mohly koupit drobné upomínkové předměty na
dnešní návštěvu. Cesta autobusem zpět do Přelouče všem utekla doslova jako voda, jelikož děti
si navzájem vyprávěly své veselé zážitky se zvířaty
z dnešního výletu.

V minulém školním roce se
podařilo našim žákům a jejich
rodinám nasušit 215 kg kůry.
V pořadí tříd získala první místo 2.C, druhé místo 1.B a třetí místo 3.A.
V pořadí jednotlivců získali:
1. místo
2. místo
3. místo

Kristýna Kloučková,
Lucie Kothová,
Max Jelínek,

Gratulujeme a všem děkujeme za účast.
9/21
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2.C
5.B
3.C
V červnu jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu i životě.
9/21
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Finále soutěže Hraj on-line
Komorní ﬁlharmonie Pardubice vyhlásila pro
žáky základních uměleckých škol pardubického
kraje on-line interpretační soutěž. Za naši školu
postoupilo do ﬁnále nejvíc žáků ze všech škol Pardubického kraje a i v něm se jim velice dobře dařilo. Porota, vedená houslovým virtuózem Václavem Hudečkem a složená z hráčů Komorní ﬁlharmonie Pardubice, měla velmi složitou práci,
jelikož ve ﬁnále se sešli opravdu velice talentovaní soutěžící. O to větší radost máme ze skvělých
umístění. Sára Plecháčková (ze třídy J. Baborákové), Adéla Kozumplíková (ze třídy V. Brablece)

nista Vojtěch Ouřecký a klavíristky Sára Plecháčková a Karolína Slámová. Za školu předal žákům
ocenění ředitel Michal Chmelař a za město sta-

vedením Jaroslava Šlaise. Po dlouhém roce, kdy se
pěvecký sbor nemohl scházet, se jednalo o první
veřejné vystoupení. Těšíme se na příští školní rok,
kdy si koncertní deﬁcit jistě vynahradíme.

Interpretační dechové kurzy
Na začátku prázdnin se v naší škole po dvouleté odmlce opět sjeli talentovaní muzikanti z celé republiky, aby se zúčastnili osmého ročníku
Dechových interpretačních kurzů Přelouč. Kurzy
byly slavnostně zahájeny 2. 7. koncertem v kostele sv. Jakuba v Přelouči. Vystoupili na něm trombonista Lukáš Moťka, trumpetista Michal Chme-

NOC SOKOLOVEN
Do celorepublikové akce se naše T. J. zapojila již podruhé. Nejaktivnější
oddíl trampolínek nocoval v sokolovně již v září 2020 a letos si tuto zábavu
zopakoval na konci června. Opět se k nim přidaly i některé gymnastky,
které se těšily, že si po dlouhé covidové pauze zacvičí na nářadí. Zábavný
program pro dívky začal cestou za pokladem, nechybělo opékání špekáčků, cvičení při hudbě a závodivé hry na hřišti ani diskotéka a tvoření triček.
Společně prožité chvíle končily snídaní a malováním na chodníku. Doufejme, že příští rok nám situace dovolí přivítat na Noci sokoloven i širší přeloučskou veřejnost, aby mohla nahlédnout do této velké budovy, kolem
níž mnozí pravidelně procházejí.

rostka Přelouče paní Irena Burešová. Přejeme
všem oceněným žákům, ať se jim v dalším studiu
hudby daří.

Koncert kapely Buď ﬁt
na střeše
24. 6. uspořádala naše škola netradiční koncert „Na střeše“. Kapela Buď ﬁt koncertovala po
a Vojtěch Ouřecký (ze třídy M. Chmelaře) získali
první místa ve svých kategoriích a budou natáčet profesionální nahrávky s Komorní ﬁlharmonií Pardubice. Druhá místa získali Radka Sotonová, Tomáš Vondrouš (ze třídy R. Chmelařové)
a Karolína Slámová (ze třídy J. Baborákové). Martina Junková, Klára Junková a Eva Čapková získaly zvláštní ceny za interpretaci.

Úspěch na soutěži v Itálii
I když bylo během minulého školního roku
veřejné vystupování znemožněno, měli žáci naší
školy i tak o motivaci postaráno. Kromě natáčení on-line večírků se někteří s velmi dobrými
výsledky zúčastnili mezinárodních interpretačních on-line soutěží. Jednou z nich byla prestižní
italská soutěž Perusia harmonica 2021 v Perugii.
Klavírní duo Adam Jelínek a Karolína Slámová
získalo 1. cenu a klavírní duo Sára Plecháčková
a Veronika Železná 2. cenu v kategorii B „Four
Hands Piano“. Všichni žáci jsou ze třídy Jaroslavy
Baborákové. Dechové oddělení skvěle reprezentoval trombonista Tomáš Vondrouš ze třídy Radky Chmelařové. Ve velmi silné konkurenci se umístil na čtvrtém místě. Všem soutěžícím i jejich
pedagogům gratulujeme.

vzoru kapely Beatles na terase ZUŠ, která je orientovaná na zahradu školy. Diváci si mohli sednout
na připravené lavičky a židle po zahradě nebo
si třeba lehnout na deku na trávě a vychutnat si
koncert. Vystoupení kapely ještě obohatilo dechové oddělení se slavnostními fanfárami a několika swingovými skladbami a tanec mažoretek.
Na učebně č. 21 probíhala výstava prací žáků výtvarného oboru.

lař a varhaník Pavel Svoboda. Od pátku 2. 7. do
úterka 6. 7. pak probíhala výuka. Pozvání do Přelouče letos opět přijali špičkoví lektoři, hráči předních českých orchestrů a profesoři konzervatoří.
Na trubku vyučovali Svatopluk Zaal (Pražská komorní ﬁlharmonie), Walter Hofbauer (Česká ﬁlharmonie), na trombon Lukáš Moťka (Česká
ﬁlharmonie) a Alois Mech (profesor Konzervatoře Pardubice), na lesní roh Jindřich Petráš (profesor JAMU), Jana Kucháriková (profesorka Konzervatoře Pardubice) a na tubu Jakub Chmelař
(Státní opera Praha). Skvělým zážitkem bylo vystoupení žesťového kvinteta Prague Brasstet,
které je laureátem světových soutěží.

Ženy z oddílu trampolínek nezahálely ani o prázdninách a pravidelně se udržovaly v kondici
jízdou na koloběžce. Kdo neměl
vlastní, mohl si vypůjčit jednu ze
čtyř nově pořízených koloběžek
značky Wilcox. Oblíbenou se stala trasa přes Slavíkovy ostrovy do
Semína a Kladrub. PŮJČTE SI KOLOBĚŽKU A VYZKOUŠEJTE!

Výpravy za dobrodružstvím
do krajiny Železnohorského regionu

září 2021

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství

Karty exkurzí pro pěší výlety naším regionem vznikly v rámci
projektu Místní akční plán vzdělávání II v ORP Přelouč (reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593). Jejich součástí je také pracovní
list se spoustou zábavných úkolů, které Vás naučí něco nového o okolní krajině a historii regionu. Úkoly jsou doplněny vyprávěním, které
Vás bude provázet po celou dobu cesty. Zábava a poučení jsou tak
připraveny pro děti i dospělé!
Protože praktické poznávání čehokoli je v každém
ohledu dobrodružství,
připojte se k nám,
sbalte si něco dobrého na cestu a vyrazte na výpravy do
okolí pěkně postaru, tj. po svých. Jen
tak budete mít šanci
vnímat okolní krajinu
všemi smysly a dostane se vám vzácné příležitosti objevovat pravou
a jedinou podstatu funkční
krajiny = našeho života: princip
funkce vody v přírodě, kvalitu vzduchu a půdy, přírodní a druhovou rozmanitost, historii a tradice osídlení…
Na jakoukoli výpravu můžete vyrazit prakticky kdykoli a s kýmkoli.
Neváže se na žádné otevírací doby a nařízení kohokoli. Snad jen respekt
k sezónnosti a ročnímu období nám dává drobná omezení a ctíme pravidlo, že výprava se musí přizpůsobit tomu, kdo má nejméně fyzických sil
a pak si ji užijete všichni.
První výpravy za dobrodružstvím jsou již zveřejněny na webových
stránkách Místní akční skupiny Železnohorský region, z. s. k neomezenému využití a postupně budou přibývat další. Dostupné zde: www.zeleznohorsky-region.cz. Přidejte se k nám a poznávejte kouzlo našeho regionu.
Realizační tým MAP

Pěvecký sbor Rošťák
v Nových Hradech
V sobotu 26. 6. pořádala ZUŠ Vysoké Mýto
celorepublikovou akci ZUŠ Open. V krásném prostředí Zeleného divadla na zámku Nové Hrady reprezentoval naši školu pěvecký sbor Rošťák pod

Loučení s reprezentanty ZUŠ
V letošním roce se z epidemiologických důvodů nemohlo konat tradiční předávání cen města Přelouče nejlepším reprezentantům škol. Protože naši školu letos opouští tři velmi nadaní žáci,
kteří se dál budou hudbě věnovat studiem na konzervatoři, rozhodli jsme se tyto žáky ocenit alespoň v rámci školy. 29. 6. se v sále ZUŠ uskutečnil
slavnostní koncert, na kterém vystoupili pozou9/21
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Nabídka kroužků, kurzů a aktivit DDM Přelouč na školní rok 2021/2022

září 2021

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti a mládež
tel.: 466 672 003, 739 633 508, e-mail: ddm@ddmprelouc.cz

Spolupracujeme se základními školami v Přelouči a ZŠ Semín.
Nabídku kroužků obdrží děti ve škole v září od svých třídních učitelů.
Upozornění! Termíny kroužků jsou pouze orientační a mohou se změnit dle požadavků návštěvníků
a také s ohledem na efektivní využití pronajímaných prostor, zvláště u sportovních kroužků.
Zápis do zájmových útvarů bude probíhat od 30. 8. 2021 v DDM Přelouč, přihlášky je možno stáhnout
z našich webových stránek a poslat na naši adresu, popř. oskenovanou e-mailem.
9/21
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NA NÁVŠTĚVĚ V PŘELOUČSKÉ SOKOLOVNĚ
Jednoho letního odpoledne jsme se sešly
v kanceláři starostky přeloučského Sokola
Jany Bahníkové a společně s Petrou Kussmanovou, jednatelkou a ekonomkou, jsme si povídaly o nových začátcích a výhledech do
budoucna T. J. Sokol Přelouč.
Kdy jste do vedení našeho přeloučského
Sokola nastoupily?
Jana Bahníková: Členkou Sokola jsem již od
r. 1948 s přestávkami, tak jak politická situace
dovolila. Byla jsem také předsedkyní revizní

komise a již dlouhou dobu nejenom mě trápil
celkový velice neuspokojivý stav naší sokolovny. V roce 2019 se měly uskutečnit nové volby
výboru. O tom, že je potřeba se Sokolem něco udělat jsem přemýšlela už dlouho. Asi posledním hřebíčkem byl prosincový věneček,
který každoročně pořádaly Kulturní služby
města Přelouče na závěr tanečních kurzů právě u nás v sokolovně. Při posledním realizovaném věnečku se vedení Infocentra rozhodlo
do budoucna již s námi nespolupracovat a poukázalo právě na velice špatný stav interiéru
budovy, špínu, rozbité dveře, okna atd. To bylo asi to poslední, co nakonec přispělo k tomu,
že jsem se rozhodla zkusit s celou tou situací
něco provést. Ten starý výbor se změnám bránil, nakonec se skoro celý rozpadl, vznikl nový
výbor a společně s ním jsme se já a moje kolegyně Petra Kussmanová rázem ocitly ve zcela nové pozici. Hlavně naším cílem od začátku
bylo posunout nejenom dost špatný stav budovy a vnitřního zázemí, ale i ekonomický systém hospodaření naší organizace trochu jiným, a hlavně lepším směrem a pak to předat
někomu mladšímu. Do funkce starostky jsem
nastoupila v prosinci 2019.
Petra Kussmanová: Já jsem přišla do Sokola
na pozici účetní v roce 2016, kdy jsem se pracovně seznámila s Janou, lidsky a profesně jsme
si rozuměly a budoucnost Sokola jsme viděly
podobně, v roce 2019 jsme se shodly, že se
buď v Sokole něco změní, anebo odejdeme.
Nakonec jsme byly zvoleny a od té doby jsme
tým, který funguje.
Co bylo největší prioritou při vašem nástupu do funkce?
Jana Bahníková: Trápila nás především velká nečistota po celém objektu, špatný stav bu9/21
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Návštěva v sokolovně

dovy a trápily nás samozřejmě i ﬁnance. Dostali jsme se do takové fáze, že nebylo v podstatě v jednu chvíli ani na zálohy, z kraje roku
jsme ještě neobdrželi dotace z města Přelouče
nebo Krajského úřadu a se zálohami na chod
sokolovny jsme dost zápasili. Řekli jsme si, že
se musí prostě celkové nastavení ekonomiky
Sokola změnit a rozvinout, a udělat něco s budovou tak, aby z budovy přicházely ﬁnance na
činnost Sokola, abychom dostali zpátky nějaký příjem. Celé jsme to zahájili rekonstrukcí našich dvou bytů, které se pronajímaly Charitě.
Veškeré práce jsme dělali svépomocí, pouze
na odbornou práci – například na sádrokartony nebo třeba na zapojení elektriky jsme si
museli objednat řemeslníky. Všechno ostatní
jsme si dělali sami.
Petra Kussmanová: Nyní jsme ve fázi kolaudace bytů. Jeden z nich bude mít k dispozici
trvale Charita a zbývající dva jsme se rozhodli
obsadit a spravovat my sami sokolové. Pronájem bytových prostor nám zajišťuje stabilní
příjem a je to přísun peněz, který nám výrazně
pomáhá řešit naši ﬁnanční situaci.
Jana Bahníková: Dobrou zprávou je, že peníze, které jsme do oprav a rekonstrukcí investovali, se nám do roka od investice vrátily. Takže máme čisté svědomí, že to rozhodnutí jít
do toho a převzít vedení Sokola bylo správné.
Co doba covidová, jak jste to zvládali v této
nelehké době?
Jana Bahníková: V podstatě covid a problémy související s ním nás bohužel zastihly krátce po tom, co jsme jako nový výbor byli zvo-

lení. Tím, že se zakázalo cvičení a sál byl volný,
rozhodli jsme se, že budeme pokračovat v dalších opravách a práci ve vnitřních prostorách
sokolovny. Natíralo se topení, uklízelo, čistila
postupně další a další místa, všechno se dezinﬁkovalo. Veškerá tehdejší nařízení související s koronavirem jsme dodržovali, ale rozhodně jsme po dobu lockdownu nezaháleli. Také
se muselo dělat účetnictví, papíry, uzavřít rok,
udělat daňové přiznání, a hlavně žádat o nové dotace. To je taky pro nás velmi důležité.
Petra Kussmanová: Každý rok žádáme Pardubický kraj, město Přelouč a pak jsme žádali
o dvě dotace také z Národní sportovní agentury, jedna na údržbu a provoz a druhá dotace

Můj klub na činnost dětských oddílů. Všechny
dotace se povedlo získat. A hlavně jsme každou dotaci na 100 % využili, kde se dalo. V rámci budovy se podařilo vyměnit už velkou část
oken a dveří a další fáze výměny oken a dveří
právě probíhá. Opravovala se na několika místech střecha. Než přišel covid, tak si myslím, že
jsme měli dobře nastartováno, začali jsme si
postupně dělat širší představu o možnostech
a hospodaření do budoucna. Než začal pracovat nový výbor, byl Sokol z 90 % závislý na
dotacích, bohužel na opravu a rekonstrukci se
nežádalo, takže sokolovna se dostala do špatného technického stavu, to se snažíme změnit
a zároveň bychom chtěli dosáhnout i vlastních
příjmů, tak abychom byli schopni ﬁnancovat
opravy, které budou potřeba zrealizovat.
Co plánujete na nový školní rok a celkově
vůbec?
Jana Bahníková: Určitě pojedeme v zaběhlých cvičeních, a i nadále bychom se rádi drželi myšlenky a odkazu sokolů „V zdravém těle

zdravý duch“. Sokolská cvičení jsou zaměřená
trochu jinak než moderní silová cvičení. Máme předškolní cvičení, cvičení rodičů a dětí,
oddíl gymnastiky, 2 oddíly trampolín pro děti
a dospělé, cvičí starší ženy, dále je to kondiční
cvičení, jóga, stolní tenis, basketbal, volejbal.
Stolní tenis pronajímáme také důchodcům,
chodí sem hrát badminton i veřejnost. A máme také jednu novinku. Zakoupili jsme 4 koloběžky a je možné si je třeba celá rodina nebo
i jednotlivci pronajmout a protáhnout si tělo
i tímto způsobem. Zatím je o koloběžky zájem,
pokud se nám to ještě chvíli osvědčí, tak bychom zakoupili ještě další.
Petra Kussmanová: Rádi bychom do budoucna rozšířili cvičení i dalšími směry. Prostory
jsou jak uvnitř sokolovny, tak i venku okolo
budovy, chtěli bychom je začít lépe využívat.
Třeba nás trápí, že nemáme žádnou nabídku
pro starší kluky školního věku. Hodně by se
nám líbila nějaká překážková dráha a parkour
například. Vždycky to zatím ale v základu
ztroskotá na trenérovi, kterého nemůžeme
sehnat. Na jednorázovou akci to problém není, ale sehnat sem téměř za nulovou odměnu
stálého trenéra pro tento druh sportu se nám
prostě nedaří. Vzkaz všem čtenářům – pokud

byste o někom věděli, budeme rádi za kontakt.
Jana Bahníková: Pronajímáme také dvě menší tělocvičny na menší akce veřejnosti. Dále
bychom se chtěli také zase vrátit i k plesům
a dalším akcím, které se dají v sokolovně po-

řádat. Můžeme pronajmout i vestibul s bufetem, kde je k dispozici i kuchyňka a zázemí
například pro rodinnou oslavu.
Petra Kussmanová: Dobrou zprávou je, že se
našli dobrovolníci z našich členů, kteří se chtějí ujmout vedení oddílu volejbalu, od září 2021
v případě zájmu otevřeme oddíl pro děvčata
ve věku 10–12 let a dále chceme nově nabídnout i oddíl badmintonu pro chlapce i dívky
ve věku 9–12 let. Zájemci se mohou hlásit
u nás v sokolovně, kde se dozví detaily. Dalším otazníkem je horolezecká stěna, myšlenky se zatím stále nevzdáváme.
Jana Bahníková: Budou se muset zvýšit i členské příspěvky, i to nás čeká a nebude to příjemné, ale doba se mění a ať chceme nebo ne,
budeme muset změny udělat.

celé této akce nešla. Petra je obětavý člověk,
dělá určitě nad své limity, já už mám i nějaké
ty roky, nejsem už tak rychlá, ale v ní mám
velkou oporu.
Petra Kussmanová: Je to oboustranné, bez
Jany bych se do této práce taky nepustila. Sedly jsme si hlavně lidsky, celé to máme postavené na vzájemné důvěře. Proto to funguje,
o tom jsem přesvědčená. Kdo si bude chtít
změny všimnout, všimne si, kdo nebude
chtít, takt to stejně neuvidí, ale svědomí máme obě čisté. Mým cílem jako ekonomky je
zjistit, kolik jsme si schopni vydělat, vše si propočítat a udělat ﬁnanční plán na opravy, investice a v neposlední řadě ﬁnanční ohodnocení práce trénérů s dětmi, protože bez nich
by to nefungovalo. Když se bude dařit Sokolu,
bude to znamenat mnohem pestřejší sportovní nabídku pro naše občany. To by bylo
moc fajn.
Jana Bahníková: Na závěr bych chtěla především a moc poděkovat všem cvičitelům za
odvedenou práci, které si moc vážíme. Dále
členům výboru a všem členům jednotlivých
oddílů, kteří nám pomáhali s úklidem sokolovny i venkovních prostor. O letošních prázdninách některé oddíly cvičí, sokolovna běží
i v létě. Doufejme, že se nový školní rok dobře
rozjede a bude se nám dařit. A ještě jedna zajímavá informace k sokolovně. Již v tuto chvíli
existuje seznam historických sokoloven v naší
republice, který by měl putovat na seznam
památek UNESCO památek za naši republiku. Sokol jako druh sportu ve světě neexistuje, pouze v místech, kde žijí naši krajané. Staré
sokolovny mají svou speciﬁckou architekturu,

září 2021

Přeloučský ROŠT

Návštěva v sokolovně

je k nim vydaný katalog a nechybí v něm ani
naše přeloučská. Interiéry a exteriéry sokolovny si vybrali nedávno také ﬁlmaři při natáčení
některých záběrů ve ﬁlmu Zlatý podraz. I tím
se můžeme pochlubit.
Když vstoupíte do vnitřních prostor, dýchne
na vás dlouhá historie této budovy, stejně
tak i mnoho sportovních výkonů, rekordů,
proher i výher, vzácných životních okamžiků z maturitního plesu či věnečku. Buďme
rádi, že v našem městě Sokol existuje, funguje a budeme si přát, aby se sokolům a sokolovně dařilo i v budoucnu.
Text a fotograﬁe – MG

ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ
RODIČE A DĚTI

Petra Kussmanová: Chystáme také nový únikový východ, to nás hodně trápilo, když jsme
jako organizátoři zodpovídali za ples gymnázia. Při tak velké skupině lidí uvnitř sokolovny
to je víc než důležité. Z hlediska bezpečnosti
dáváme do pořádku také veškeré revize, bezpečnostní normy atd.
Když svůj odvážný čin zpětně zhodnotíte,
nelitujete?
Jana Bahníková: Sokolovnu jsme převzali ne
zrovna v dobré kondici, začínali jsme na nule,
ale už jsme v plusu, za což jsme moc rádi. Investice, které jsem daly do oprav, se nám vracejí. Jsem ráda, že mám k sobě právě Petru,
dělá pro nás toho skutečně hodně a pro styk
s veřejností za Sokol je to právě Petra. Kdybych se nepotkala s ní, určitě bych sama do

úterý
15.00 – 16.00
+ středa
dopoledne
PŘEDŠKOLNÍ ŽACTVO
úterý
16.00 – 17.00
ŠKOLNÍ ŽACTVO
čtvrtek
17.00 – 18.00
GYMNASTIKA
úterý + čtvrtek
18.00 – 19.30
ŽENY (většinou 60+)
pondělí + čtvrtek 18.00 – 19.00 19.00 – 20.00
KONDIČNÍ CVIČENÍ ﬁtness
pondělí
19.00 – 20.00
hledáme novou cvičitelku!
KONDIČNÍ CVIČENÍ – míče
středa
19.00 – 20.00
TRAMPOLÍNKY pro děti
středa
16.00 – 17.00
TRAMPOLÍNKY pro dívky
pondělí
17.00 – 18.00 18.00 – 19.00
TRAMPOLÍNKY pro dospělé
úterý + pátek
18.30 – 19.30 18.00 – 19.00
VOLEJBAL pro HOLKY 5.–6. třída pondělí
16.00 – 17.00
BADMINTON pro kluky a holky
4.–6. třída
středa
16.00 – 17.00
BADMINTON pro veřejnost
dle dohody
STOLNÍ TENIS pro veřejnost
dle dohody
JÓGA A MEDITACE
úterý
18.00 – 19.00
9/21
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:ƵŶĄŬʹ ēĞƐŬǉƐŬĂƵƚ͕ƐƚƎĞĚŝƐŬŽWƎĞůŽƵē
ƉŽƎĄĚĄǀ sobotu 18.9.2021
3͘ƌŽēŶşŬƚƵƌŝƐƚŝĐŬĠŚŽƉŽĐŚŽĚƵ

START: aƵƚŽďƵƐŽǀĠŶĄĚƌĂǎş>ĄǌŶĢŽŚĚĂŶĞēod 7:00 do 10:30. Jak se na start dostanete? Od
ƉĂƌĚƵďŝĐŬĠŚŽŚůĂǀŶşŚŽŶĄĚƌĂǎş͕ŬĚĞƐƚĂǀşǀƓĞĐŚŶǇĚƌƵŚǇǀůĂŬƽ͕ũĞǌĚşĚŽ>ĄǌŶşŽŚĚĂŶĞēϮǆǌĂ
hodinu ƚƌŽůĞũďƵƐēşƐůŽϯ͘dşŵĚŽũĞĚĞƚĞŶĂǌĂƐƚĄǀŬƵ >ĄǌŶĢŽŚĚĂŶĞē͕ĂƵƚŽďƵƐŽǀĠŶĄĚƌĂǎş͘WƎŝ
ŶĄŬƵƉƵ ũşǌĚĞŶŬǇ ŶĂD,ũĞƚƎĞďĂŵǇƐůĞƚŶĂƚŽ͕ǎĞ>ĄǌŶĢŽŚĚĂŶĞēůĞǎşv ĚƌƵŚĠƚĂƌŝĨŶşǌſŶĢ͊
JşǌĚŶĠ ůǌĞ ŶŽǀĢ ǀ ƉĂƌĚƵďŝĐŬĠ MH ƵŚƌĂĚŝƚ ǀĞ ǀŽǌĞ ŽǌŶĂēĞŶşŵ ŶĄƐƚƵƉƵ Ă ǀǉƐƚƵƉƵ ƉŽŵŽĐş
ŬƌĞĚŝƚŶşŬĂƌƚǇ͕ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬou penĢǎĞŶŬou ŶĂ/EŬĂƌƚĢ ēŝ/ZKŬĂƌƚĢ͘
1>: ƌĞƐƚĂƵƌĂĐĞŚŽƚĞůƵsDWƎĞůŽƵē ;ŶĂƉƌŽƚŝŶĄĚƌĂǎşͿŽĚ11:00 do 17:30
TRASY:
13 km: >ĄǌŶĢŽŚĚĂŶĞē ĂƵƚ͘ŶĄĚƌĂǎş ʹ ůĄǌĞŸƐŬǉ ƉĂƌŬ ʹ Neratov ʹ ƌǇďŶşŬǇ ZŽǌŚƌŶĂ Ă^ŬƎşŸʹ
WƎĞůŽǀŝĐĞʹ ƎĞŚǇʹ WƎĞůŽƵē
17,5 km͗ >ĄǌŶĢ ŽŚĚĂŶĞē ĂƵƚ͘ ŶĄĚƌĂǎş ʹ E^ 'ŽēĄƌƽǀ ŽŬƌƵŚ ;WŽĚ ƐǀĂƚǉŵ :ŝƎşŵ ʹ 'ŽēĄƌƽǀ
vodojem ʹ dŝůůĞƌŽǀŽƐĞĚĄƚŬŽ ʹ ůĄǌĞŸƐŬǉƉĂƌŬʹ ŶĄŵĢƐƚşͿʹ Neratov ʹ ƌǇďŶşŬǇZŽǌŚƌŶĂĂ^ŬƎşŸʹ
WƎĞůŽǀŝĐĞʹ ƎĞŚǇʹ WƎĞůŽƵē
25 km: >ĄǌŶĢ ŽŚĚĂŶĞēĂƵƚ͘ŶĄĚƌĂǎşʹ WŽĚ ƐǀĂƚǉŵ:ŝƎşŵʹ 'ŽēĄƌƽǀǀŽĚŽũĞŵ ʹ po cyklo 4193
ŶĂ ǌĂƐƚĄǀŬƵ D, hD ƚŽǀĄƌŶĂ ʹ ƌŽĚŶǉ ĚŽŵĞŬ ďƌĂƚƌĂŶĐƽ sĞǀĞƌŬŽǀǉĐŚ ZǇďŝƚǀş ʹ ,ŽƌĞĐŬĠ
ƉşƐŶşŬǇʹ dŝůůĞƌŽǀŽƐĞĚĄƚŬŽ ʹ ůĄǌĞŸƐŬǉƉĂƌŬʹ Neratov ʹ ƌǇďŶşŬǇZŽǌŚƌŶĂĂ^ŬƎşŸʹ WƎĞůŽǀŝĐĞʹ
ƎĞŚy ʹ Lohenice ʹ WƎĞůŽƵē
33 km͗>ĄǌŶĢŽŚĚĂŶĞēĂƵƚ͘ŶĄĚƌĂǎşʹ ůĄǌĞŸƐŬǉƉĂƌŬ ʹ dŝůůĞƌŽǀŽƐĞĚĄƚŬŽ ʹ ,ŽƌĞĐŬĠƉşƐŶşŬǇ ʹ
ƌŽĚŶǉ ĚŽŵĞŬ ďƌĂƚƌĂŶĐƽ sĞǀĞƌŬŽǀǉĐŚ ZǇďŝƚǀş ʹ D, hD ƚŽǀĄƌŶĂ ʹ ƉŽ ĐǇŬůŽ ϰϭϵϯ ƉƎĞƐ
ƉƌƽŵǇƐůŽǀŽƵ ǌſŶƵ ^ĞŵƚşŶ ŶĂ ǌĂƐƚĄǀŬƵ D,^ĞŵƚşŶ ǌĂƐƚĄǀŬĂ ʹ Doubravice ʹ WŽŚƌĄŶŽǀƐŬǉ
ƌǇďŶşŬ ʹ ^ƚĠďůŽǀĄ ƌŽǌĐĞƐƚş ʹ V ZŽǌŬŽƓŝ ʹ >ĄǌŶĢ ŽŚĚĂŶĞē ŶĄŵĢƐƚşƉĂƌŬ ʹ Neratov ʹ ƌǇďŶşŬǇ
ZŽǌŚƌŶĂĂ^ŬƎşŸʹ WƎĞůŽǀŝĐĞʹ ƎĞŚǇʹ Lohenice ʹ WƎĞůŽƵē
INFORMACE͗ EĂ ƐƚĂƌƚƵ ŽďĚƌǎş ŬĂǎĚǉ ƷēĂƐƚŶşŬ ƉŽĚƌŽďŶǉ ƉŽƉŝƐ ƚƌĂƐǇ͘ WŽ ƉƌŽũŝƚş ĚĂŶǉŵŝ
kontrolami ŶĂ ƚƌĂƐĞ ŽďĚƌǎş ŬĂǎĚǉ ƷēĂƐƚŶşŬ ƉĂŵĢƚŶş ůŝƐƚ͕ ǀ ĐşůŝďƵĚĞ ƚĂŬĠ Ŭ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ ƌĂǌşƚŬŽ
ƉŽĐŚŽĚƵ͘ WŽĐŚŽĚ ƐĞ ŬŽŶĄ ǌĂ ŬĂǎĚĠŚŽ ƉŽēĂƐş Ă ŬĂǎĚǉ ƷēĂƐƚŶşŬ ŚŽ ĂďƐŽůǀƵũĞ ŶĂ ǀůĂƐƚŶş
ŶĞďĞǌƉĞēş͘
^dZdKsE͗ũĞĚŶŽƚŶĠϮϬ<ē
KONTAKT͗>ƵďŽƓĂƚŬŽ͖ůƵďŽƐ͘ĚĂƚŬŽΛŐŵĂŝů͘com; 723 366 096

Napsali nám
Letní příměstské tábory
Během léta probíhalo v našem městě několik příměstských táborů, ať
už od Domu dětí a mládeže, MYKLÍČE nebo třeba také týmu ENERGIE JINAK. Děti měly bohatý program plný společenských, soutěžních a sportovních her a také návštěv zajímavých míst. Někteří táborníci navštívili
správce muzejních sbírek Matěje Peštu, vý stavu v prostorách Kulturního a informačního
centra města Přelouče,
Městskou policii nebo
také přeloučskou knihov nu. Kluci z týmu
ENERGIE JINAK a kroužku mladých vědátorů
VTK navštívili také přírodní arénu plnou překážek a neskutečného
terénu na závod Gladiator Race v Hradci Králové.
Dle slov lektorů podali úžasné výkony a zároveň se všichni při závodech povzbuzovali.
Pro část táborníků vařila školní jídelna na Masarykově náměstí, někdo využil stravování v místních restauracích. Všem organizátorům patří velké
poděkování za velmi pěkné a zajímavé programy pro děti malé, větší i teenagery.
Na fotograﬁi jsou táborníci týmu Energie jinak, z.s.,
foto poskytla E. Čepková, text – MG

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

PODPORA RODINY –
10 LET V PŘELOUČI
Zdá se to neuvěřitelné – naše služba letos
v září působí v Přelouči už 10 let. Vznikla z podnětu Pardubického kraje v pilotním projektu práce
s ohroženými rodinami. Během této doby jsme
spolupracovali se 120 rodinami na základě smlouvy o spolupráci a s dalšími desítkami rodin v naší
ambulantní službě.
Velmi děkuji všem rodičům a dětem, kteří
nám otevřeli své dveře i srdce a dovolili jít kus jejich nelehké cesty s nimi. Upřímně děkuji všem
přátelům i podporovatelům za jejich modlitby,
dobré slovo i ﬁnanční prostředky, které nám s důvěrou svěřují. Nejvíce děkuji všem pracovnicím
služby a spolupracujícím dobrovolníkům. Těm
minulým i stávajícím za ochotu skládat účty z vložené naděje našich klientů.
Od pracovníků charity očekávají lidé nejenom
odbornou kompetenci, ale také lidskost a pozorné
srdce, které vidí, kde je zapotřebí lásky a podle toho jedná. Opravdově se o to snažíme.
Rita Levinská, vedoucí služby

PŘELOUČ BĚŽÍ PRO PĚSTOUNY
Milí čtenáři Roštu,
každoročně se naše organizace účastní Dne (pro)
pěstounství. V letošním roce nám situace neumožňuje pořádat velké akce, tak jsme se rozhodli zapojit do Týdne (pro) pěstounství, který je spojen s pohybem. Akce má název „Rozběhněme pěstounství!“ a koná se napříč celým Pardubickým krajem.
Jestli rádi běháte nebo chodíte na procházky,
tak můžete přímo v Přelouči vyzkoušet naši trasu.
Když ji absolvujete právě v Týdnu (pro) pěstounství 13. 9. – 19. 9. 2021, symbolicky tak podpoříte pěstouny.

Konkrétní informace k trase
PŘELOUČ BĚŽÍ PRO PĚSTOUNY:
Pokud budete mít zájem podpořit pěstouny
a zúčastnit se běhu, tak prosím sledujte naše webové stránky: https://prelouc.charita.cz/. Tam v týdnu od 13. 9. do 19. 9. najdete odkaz na centrální
registraci, jednotnou pro všechny běhy v kraji. Přihlašování na jednotlivé běhy bude probíhat elektronicky. Na uvedeném odkazu si vyberete, jakého
běhu se chcete zúčastnit (v našem městě: Přelouč
běží pro pěstouny). Běh můžete absolvovat kdykoliv během týdne. Startovní číslo dostanete emailem
elektronicky ve formátu PDF k vytištění. Po doběhnutí zašlete informace o uběhnutém čase a budete zařazeni do výsledkové listiny daného závodu.
Uběhnuté kilometry se budou sčítat do celkového počtu uběhnutých km na podporu pěstounství. Naše trasa v Přelouči je vhodná pro běžce,
chodce, děti na odrážedlech a kolech i pro kočárky. Domníváme se, že není vhodná pouze pro vozíčkáře. Ne všude je totiž cesta zpevněná.
Kudy trasa vede: Start je na adrese Za Tratí 302,
Přelouč, za železničním podchodem směr Slavíkovy ostrovy a pokračuje podél železničních kole9/21
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jí, k Labi až k „plyňáku“ a zpět po druhé straně
železničních kolejí až do ulice Na Krétě. Cíl se nachází na stejném místě jako start (přesný popis trasy i s fotograﬁemi naleznete na našich webových
stránkách). Samotná trasa bude viditelně označena. Její celková délka je 4,4 km. Pro běžce je tato
trasa chvilkovou záležitostí, pro chodce je to pak
krásná, skoro hodinová procházka.
V Přelouči běh organizuje Charita Přelouč ve
spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí městského úřadu Přelouč.
Těšíme se, že se potkáme na trase.
Pavlína Křepská, vedoucí služby

PRÁZDNINY A ZÁŘÍ V KLUBECH
Je tu konec prázdnin a hurá do školy. Věříme,
že spousta dětí se do školy těší a doufáme, že už
nám situace neovlivní školní rok, jak tomu bylo
doposud. Spousta dětí má velké rezervy ve školních znalostech a dohnat vše, když byla distanční
výuka, nebude jednoduché. Prázdniny jsme si přesto moc užili. Na zahradě jsme si užívali trampolínu, která je velmi vytížená.
Dne 29. 7. 2021 jsme byli na svatojakubském
výletě. Cíl byl jasný – KOČIČÍ HRÁDEK, ROZHLEDNA BÁRA II, VENKOVNÍ POSILOVNA
A KOUPÁNÍ. Vyrazili jsme autobusem společně
s dětmi ze služby Podpora pro pěstouny a rodinami s dětmi ze služby Podpora rodiny. Počasí nám
přálo. Po příjezdu na místo, jsme vyrazili procházkou lesem na Kočičí hrádek. Další zastávkou byla
posilovna, na které se nejen děti, ale i maminky, vyřádily. Pokračovali jsme na rozhlednu Bára. Odvážlivci vyšli až na vrchol a kochali se krásným výhle-

dem. Pod rozhlednou proběhlo společné opékání.
Protože bylo vedro, tak jsme náš výlet zakončili
společným koupáním v bývalé hasičské nádrži.
Výlet hodnotíme jako velmi vydařený, děti i dospělí si ho chválili. Děkujeme za finanční podporu
této akce našim sponzorům!
V klubu jsme se věnovali vaření, do něhož se
děti rádi zapojují a pochutnávají si na dobrotách.
Součástí je nákup surovin v obchodě, vaření, společné stolování a úklid. Naše výtvory pak zveřejňujeme ve videích na sociální síti FB.
Závěr prázdnin jsme si užili na letním zážitkovém pobytu v Jedlové v Orlických horách.
Zúčastnily se děti ze všech tří služeb. Užili jsme si
spoustu zábavy, soutěžili jsme, sportovali, viděli
spoustu nových míst. Aktivity jsme zaměřily na životní prostředí, ﬁnanční gramotnost a první pomoc.
Děti si našly nové kamarády, učily se být samostatné, protože pro některé to bylo poprvé, kdy byly
bez rodičů. A odvezli si spoustu zážitků, o kterých
budou moci vyprávět. Tuto akci finančně podpořila Elektrárna Chvaletice. Bez této podpory
bychom jí nemohli realizovat. MOC DĚKUJEME!
V Jakub klubu 18 jsme během prázdniny řešili
zejména konkrétní problémy. Mladí potřebují pomoci při jednání z úřady, telefonickou komunikací. Zaměřujeme se také na oblast péče o miminka,
ﬁnanční gramotnost, hospodaření s penězi apod.
A co bude v září? V úterý 21. 9. 2021 proběhne v obou klubech Den otevřených dveří
v čase 9–11 pro veřejnost a 12–17 pro veřejnost a děti. Všichni jste srdečně zváni.
Mirka Škávová, vedoucí služby
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Akce pro děti a mládež

I NAŠE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
POMÁHÁ
Letošní celkový výtěžek on-line Tříkrálové sbírky byl pro nás 120 390 Kč včetně kasiček umístěných na úřadech v kostelech apod. Z této částky
jsem uhradili projekt úpravy kuchyňky v Jakub klubu 18, dofinanacovali jsme trampolínu, která je
pro děti na zahradě, zakoupili jsme nový invalidní
vozík do půjčovny. Každoročně všechny Charity
naší Královéhradecké diecéze poskytujeme 3 % do
společného Fondu pro mimořádné události. Z tohoto fondu jsme před 2 roky podpořili rodinu
z našeho ORP, které shořel dům, a teď v červnu
Diecézní charita HK odeslala z tohoto fondu částku 100 000 Kč na okamžitou pomoc lidem z jižní
Moravy zasaženým tornádem.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY –
„JEDNA HODINA TÝDNĚ
PRO DRUHÉ“
Stále je možnost zapojit se do dobrovolnické
činnosti, stačí jedna hodina za týden, nebo za
dva týdny ☺. Naši dobrovolníci docházejí k seniorům do Domova u fontány, nebo můžou doučovat děti v Jakub klubu, nebo s nimi sportovat,
tvořit… Ozvěte se nám na tel. 731 402 371 a domluvíme vše potřebné.
9/21
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Trh práce
na Přeloučsku
Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč
Úřad práce Čr evidoval k 31. 7. 2021 celkem 272 178 uchazečů o zaměstnání (UoZ). Podíl nezaměstnaných osob činil 3,7 %. Míra nezaměstnanosti
byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červen 2021) nejnižší v celé EU, a to 2,7 % (průměr EU 6,8 %).

Informace o nezaměstnanosti
v Pardubickém kraji – červenec 2021
K 31. 7. 2021 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích
celkem 8 412 uchazečů o zaměstnání. Podíl na obyvatelstvu v Pardubickém kraji 2,3 %. Ke konci měsíce července bylo evidováno 4737 žen. Jejich
podíl na celkovém počtu uchazečů činil 56,3 %. V evidenci bylo 1641 osob
se zdravotním postižením, což představovalo 19,5 % z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 377 absolventů škol
všech stupňů vzdělání a mladistvých. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,5 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3250 uchazečů o zaměstnání, tj. 38,6 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Informace o nezaměstnanosti
v okrese Pardubice – červenec 2021
K 30. 7. 2021 bylo evidováno 2 871 osob. Podíl nezaměstnaných osob
na obyvatelstvu je 2,3 %.
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou působností:
Přelouč 2,9 %
Pardubice 2,3 %
Holice 1,5 %

Vybrané obce z regionu Přeloučsko
(Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích
je získán ze statistiky obcí [GIS0] z IS Okpráce)
název
Přelouč
Chvaletice
Břehy
Choltice
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Uchazeči o zaměstnání
(UoZ) celkem
196
71
23
16

Podíl nezam.
na obyvatelstvu v %
2,9
3,3
3,4
1,8

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc červenec 2021 byla v obcích
regionu Přeloučsko: Sovolusky 8,3 % (8), Morašice 7,5 % (3), Jedousov
5,9 % (6), Turkovice 4,9 % (9), Žáravice 4,7 % (3), Holotín 4,3 % (2), Sopřeč
4,1 % (9).

Vážení spoluobčané vzhledem k narůstajícím útokům na klienty bank spustila Policie ČR ve spolupráci s Českou
bankovní asociací projekt „Kyberkampaň“.
Dovolte abych vás touto cestou s kampaní seznámil. Vzhledem k obsáhlosti následujícího článku se nedostane
na pravidelné příběhy z ulic. Není potřeba se obávat, v příštím čísle opět budou na svém místě.

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

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

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“.

Vzdělávání pro zaměstnance ﬁrem
z dotace EU – ZDARMA
V rámci operačního programu zaměstnanost (Výzva 110 – Vzdělávání –
společná cesta k rozvoji II.) je možné se zúčastnit bezplatných vzdělávacích kurzů.
Kurzy jsou určeny pro zaměstnance ﬁrem.
Vzdělávat lze ve 4 oblastech:
1. IT kurzy
2. Měkké a manažerské kurzy
3. Jazykové kurzy
4. Účetní a právní kurzy.

2.

KYBERKAMPAŇ – Útoky na klienty bank narůstají
KRAJ – Žena přišla o více jak 100 000 korun
Česká bankovní asociace, Policie ČR
a ESET spouští „Kyberkampaň“
V současné době umocněné
pandemickou situací se pachatelé majetkových deliktů zaměřují na online prostředí. Vzhledem k jejich propracovaným
metodám přicházejí oběti o nemalé ﬁnanční prostředky.
Z dat České bankovní asociace (ČBA) vyplývá, že
útoky na klienty bank, rapidně narůstají. Již nyní v červnu dorovnal počet phishingových útoků loňský
rok, počet vishingových útoků, kdy se útočníci během telefonického hovoru například vydávají za
bankéře či policisty, se dokonce šestinásobně zvýšil.
„Vishing je technika založená na vyvolání strachu a zpanikaření oběti. Klientovi útočník často volá v neobvyklý čas
a vydává se za bankéře, případně policistu. S pomocí osobních údajů o klientovi, které získal například v internetovém prostředí, mnohdy ze sociálních sítí, si získá jeho důvěru.
Ten pak snadno uvěří, že jeho účet byl napaden a jediné,
co jeho prostředky „zachrání“, je jejich odeslání na účet, který mu falešný bankéř sdělí. Útočník klienta následně instruuje, jak transakci autorizovat,“ přibližuje plk. Mgr. Bc. Luděk Fiala, ředitel úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky. Policie ČR

doplňuje, že praktiky útočníků se mohou lišit: „Útočníci
někdy cílí na údaje k platební kartě, jindy na přihlašovací
údaje do internetového bankovnictví. Objevují se i případy, kdy útočník svou oběť přesvědčí, aby ze svého účtu
vybrala hotovost a vložila ji vkladomatem na bitcoiny.“
Případ s vložením hotovosti na bitcoiny oznámila
kolegům i jedna paní z Pardubic. Na začátku července
zavolal paní neznámý muž z údajného call centra jedné
z bank s tím, že si někdo chtěl jejím jménem vzít půjčku.
Ihned poškozenou však ujistil, že banka toto zamítla.
Poté paní uvedl, ať ještě očekává telefonát z bezpečnostního oddělení. Zhruba po půl hodině se ozval další muž,
který poškozené sdělil, že se musí zablokovat její karta
a účet a ať si vybere peníze (prý aby nezůstala bez hotovosti), které vloží prostřednictvím bankomatu do
bankou vytvořené jakési rezervní peněženky. Žena tak
bohužel učinila a přišla o více jak 100.000 korun.

Pro bezpečný pobyt v kyberprostoru
platí těchto 5 základních zásad:
1. Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do
internetového bankovnictví ani čísla ze své platební
karty. Banky se na ně opravdu NIKDY neptají, a to ani
telefonicky, ani e-mailem, ani SMS či jinými zprávami. Zároveň nikdy neposílají odkazy na weby, kde

3.

4.

5.

jsou údaje vyžadovány! Ani Policie ČR nikdy občany
nevyzývá k provádění bankovních transakcí nebo
poskytování osobních údajů dalším osobám!
Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy,
kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace,
že jsou vaše ﬁnanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze skutečně v ohrožení, banka by již zareagovala dávno a bez vaší pomoci.
Nezadávejte a ani v žádné aplikaci nepotvrzujte platby, které vám někdo bude diktovat po telefonu. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače.
Mějte aktualizovaný software a antivirus v PC i telefonu. Aplikace stahujte jen z oficiálních zdrojů
a nedávejte jim více oprávnění, než potřebují.
Buďte vždy v pozoru, nenechte se zviklat ani nalákat. V případě pochybností vždy kontaktujte svou
banku či volejte Policii (158).

září 2021

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

Nebojte se a vyzkoušejte, zda dokážete odhalit
podvodnou komunikaci. Klikněte zde https://www.kybertest.cz/
Podrobnější informace o „Kyberkampani“ naleznete
v tiskové zprávě policejního prezídia https://www.policie.cz/clanek/kyberkampan.aspx

Připomínáme naše telefonní čísla:
Tísňová linka:
Telefon:
Mobilní telefon:
E-mail:

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

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

Je možné se zúčastnit jak otevřených kurzů, tak si nechat udělat kurzy
na míru pro 10–12členné skupiny.
Kurzy je možné realizovat v celém Středočeském kraji, Pardubicích a okolí.
Administrativu spojenou s účastí na kurzech za Vás zařídíme.
Pro zájemce o kurzy a více informací, prosím, kontaktujte:
Pavlína Valentová, tel. 775 500 622, mail: pavline.valentove@gmail.com.
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
Zajišťování potřeb klienta
v procesu poskytování paliativní péče
Milí čtenáři Roštu, pokud nás sledujete na facebooku, nebo se o náš
Domov více zajímáte, jistě víte, že se v oblasti péče o klienty zaměřujeme také na poskytování paliativní péče, která je velmi přínosná
u klientů s nevyléčitelným onemocněním, v důsledku kterého jejich
život dospěl do závěrečné etapy.
V nadcházejícím článku bychom Vám rádi přiblížili, na co všechno se
v našem Domově snažíme orientovat v případě paliativní péče. Rozsah
všech činností je obsáhlý, proto se zaměříme zejména na ty nejdůležitější.
Zjednodušeně řečeno, snažíme se naplnit potřeby klientů v paliativní
péči v pěti základních oblastech. Jedná se o potřeby v rámci:
• stravování,
• bolesti,
• aktivit,
• společenských kontaktů,
• odpočinku a spánku.
Nyní mi dovolte jednotlivé oblasti více speciﬁkovat.

Oblast stravování
Oblast příjmu stravy a tekutin, stejně tak jako ostatní oblasti, je velmi
speciﬁcká. Primárním cílem je umožnit klientům přijímat stravu v množství, které jim vyhovuje. To znamená, že se snažíme nenutit klienta v paliativní péči k jídlu, respektujeme jeho individuální potřebu v rámci množství přijaté stravy a tekutin. Druhým cílem je snaha zajistit pro klienta stravu, která mu vyhovuje, na kterou má chuť. Může se jednat o sladká jídla
nebo oblíbené pokrmy z dětství, jednoduše vše, co klient dokáže přijmout
a co mu udělá radost. V této fázi úzce spolupracujeme s pracovníky kuchyně, kteří dokáží pro klienta připravit stravu na míru, dle jeho potřeb
a přání. Dále spolupracujeme s rodinou, od které získáváme cenné informace o tom, co měl klient rád, co mu chutnalo, co ne apod. Rodina se může také připojit a v rámci návštěvy přinést pro klienta oblíbený zákusek
nebo jiné pochutiny.

opomenout ani to, že v rámci nastavování individualizované péče vycházejí pracovníci ze zkušeností, které s klientem mají. Jsou to zejména
pracovníci v sociálních službách (tedy pečovatelé) a aktivizační pracovníci, kteří mají denní kontakt s klientem, znají jeho rituály, libosti, nelibosti a podobně. Ačkoli se setkáváme s tvrzením, že individualita se v institucích sociální péče ztrácí, dovolím si trvat na opaku. Je pochopitelné,
že vyhovět všem individuálním potřebám všech klientů nelze. Co ale jde,
je zaměřit se na ty nejdůležitější, a pro klienta obohacující rituály a potřeby, které mu uleví od bolesti nebo samoty a umožní mu zapojit se do
společnosti ostatních klientů, pracovníků a života na svém oddělení. To
ve své podstatě reﬂektuje paliativní přístup a umožňuje hledat individuální řešení péče o klienta.
Mgr. Rastislav Ostríž, DiS., manažer kvality

Návštěva Zvěřince na statku
aneb když zvířata léčí
Snad každý, kdo ve svém životě pečoval o nějaké zvíře, Vám potvrdí,
že citové pouto, které mezi člověkem a zvířetem vznikne, je velmi silné
a jeho příznivé účinky na psychiku jsou nevyvratitelné.
Vždy, když se naši klienti setkají se zvířetem, jsme svědky toho, jakou
radost to do jejich života vnáší – zdaleka nejde jen o kontakt se psem,
obyvatelé našeho Domova se mohou těšit také z králíka, morčat či andulek, které přímo u nás chováme. Za zvířaty vyjíždíme i po blízkém okolí
a můžeme potvrdit, že o tyto druhy výletů je mezi klienty vždy velký zájem. Proto jsme neváhali ani okamžik, když se nám naskytla příležitost
přivítat mnoho domácích zvířat přímo v naší zahradě. Stalo se tak díky
Zvěřinci na statku z Vilémova, kteří za námi i se svou zvířecí ﬂotilou přijeli pro radost a potěšení našich obyvatel. A odezvu sklidili opravdu velikou. Klienti měli možnost pohladit si koťátko, ježka, ale i ušatého karakala. Vidět dále mohli prasátko, kačeny s káčaty, ale i agamu, chameleona
nebo i činčilu.

Oblast bolesti

Oblast aktivit

Oblast společenských kontaktů
Uvědomujeme si, jak je důležité, aby byl člověk v kontaktu se svým
okolím, s lidmi, které zná a na které je zvyklý. Podporujeme rodinu
a přátele klienta v pravidelných návštěvách a v případě, že to situace
nedovoluje, zapojíme dle přání klienta dobrovolníky. Samozřejmostí je
denní kontakt klienta s personálem, který mu věnuje pozornost, a kontakt s ostatními klienty.

Oblast odpočinku a spánku
Je důležité, aby bylo klientovi dopřáno odpočinku, protože kvalita spánku do značné míry ovlivňuje to, jak je klient schopen zapojit se do denních aktivit. Proto se snažíme reagovat na případy, kdy dochází k nespavosti a přizpůsobit denní režim klienta jeho potřebám a zvyklostem.
Všechny informace, které o klientovi víme, nám pomáhají k tomu,
aby mohla být poskytována individuální péče dle potřeb a zvyklostí klienta. Vycházíme z komunikace s klientem, jeho rodinou a přáteli. Nelze
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Naše týmy již znají své soupeře v sezoně 2021/2022!
A-tým: 2.Liga – východ
TJ Lokomotíva Česká Třebová
HBC Autosklo – H.A.K. Pce „C“
HBC Hradec Králove 1988 „B“
HBC Chlumec n./C.
SK Hokejbal Žamberk
B-tým: RL – východ
HBC Delta Pce
HBC Autosklo – H.A.K. Pce „D“
Ježci Heřmanův Městec „B“
HBC Opatovice n./L.
SK Holcim Prachovice
TJ Sršni Svitavy
TJ Lokomotíva Česká Třebová „B“ (?)

Děkujeme touto cestou Zvěřinci na statku za krásné odpoledne, které
díky nim naši klienti zažili. Ještě dnes na našich odděleních slýcháme, jaké zvířátko je nejvíc okouzlilo a jaké milé vzpomínky jim setkání s těmito
úžasnými tvory připomnělo.

Zajímavost
Terapii, která se zaměřuje na léčebný kontakt zvířete s člověkem, se nejčastěji říká animoterapie či zooterapie. Dokáže pozitivně ovlivňovat nejen psychiku jedince, ale také zmírnit různá fyzická omezení. Již samotná
přítomnost živého tvora většinou vyvolává u klienta pocit klidu a bezpečí. Snižuje stres a napětí, prokázáno je i snížení krevního tlaku. Z vlastní
zkušenosti můžeme potvrdit, že např. canisterapie, při které se využívá
léčebného kontaktu člověka se psem, dokáže našim klientů uvolnit svalové křeče a je velmi prospěšná i k procvičení jemné motoriky.
Zdroje textu:
Zooterapie | Helpnet. Helpnet – Informační portál pro osoby se speciﬁckými potřebami [online]. Copyright © 2021 Helpnet. Design by [cit. 30. 06. 2021]. Dostupné
z: https://www.helpnet.cz/aktualne/zooterapie

Starší žáci: Liga SŽ – východ
HBC Autosklo – H.A.K. Pce I + II
HBC JTEKT Svítkov Stars Pce
HBC Rangers Opočno
Ježci Heřmanův Městec
SK Hokejbal Letohrad
TJ Lokomotíva Česká Třebová
TJ Sršni Svitavy
Mladší žáci: Přebor VČ
HBC Autosklo – H.A.K. Pce I + II
HBC Hradec Králové 1988
HBC JTEKT Svítkov Stars Pce
HBC Rangers Opočno
Ježci Heřmanův Městec

Orel Přelouč – oddíl ﬂorbalu
Po více jak roční odmlce se rozebíhá nová ﬂorbalová sezóna a Orel Přelouč se jí zúčastní s pěti týmy. Doufáme, že tento ročník konečně proběhne kompletní a bez přerušení. Ligové zápasy
ve všech soutěžích začínají na přelomu září a října,
proto se pravidelné tréninky budou konat už od
začátku září.
Orel Přelouč má týmy v téměř všech věkových
kategoriích, tudíž uvítá každého zájemce o ﬂorbal bez ohledu na věk. Pro nové hráče nebo rodiče, kteří chtějí přivést své dítě ke sportu, jsou
na konci článku kontaktní informace. Následuje
stručný přehled týmů Orla Přelouč a soutěží, ve
kterých působí.
Muži A – Regionální liga mužů:
Áčko mužů již několik let úspěšně účinkuje
v regionální lize. Pod tuto ligu spadá relativně velká část Severního a Východního Česka, proto jsou
soupeři velmi rozmanití. Tuto sezónu Orla čekají
klání mj. s týmy z Hradce, Pardubic, Chrudimi a Náchoda. Domácí turnaje pak pořádáme za účasti našich borců v městské hale 30. října 2021, 18. prosince 2021 a 29. ledna 2022, vždy start od 9 hodin.

U každého klienta v paliativní péči sledujeme všechny možné projevy
bolesti. V případě, že je bolest zaznamenaná, bez prodlení je kontaktovaná zdravotní sestra, která s doktorem zkonzultuje možnosti jejího odstranění nebo zmírnění.
Poskytování paliativní péče v žádném případě neznamená, že by
klient musel upustit od svých oblíbených aktivit. Naopak, snažíme se
je co nejvíce přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu a umožnit tak
všem klientům v pokračovaní oblíbených činností. Zde je ideální možnost pro zapojení rodiny a přátel klienta, kteří jej mohou vzít na procházku do zahrady, povídat si s ním a podobně.

Hokejbal – HC Jestřábi Přelouč

Dorost – 3. liga dorostenců
(roč. nar. 2005–2006):
Oproti minulým ročníkům se dorostenci utkají
s větším počtem celků, konkrétně s 11 dalšími týmy, zápasy tak budou rozmanitější a pestřejší.
S každým sehrají v průběhu sezóny 2 zápasy.
V této lize účinkují celky z Hlinska, Chrudimi,
Chlumce, Litomyšli a 2 týmy z Pardubic.
Domácí turnaje pak dorost pořádá v městské hale 3. října 2021, 5. prosince 2021 a 26. března
2022, všechny tři turnaje za účasti všech celků od
9 až do 16 hodin.
Starší žáci – Liga starších žáků
(roč. nar. 2007–2008):
V kategorii starších žáků (mohou hrát a u nás
i hrají děvčata) se liga opět pořádá osvědčeným
systémem tzv. výkonnostních košů, mezi kterými se dle aktuálních výsledků po odehraném kole sestupuje a postupuje.

Konkrétní soupeři tedy dopředu na celý rok
nejsou přesně známi, ale na turnajích by se postupně měli potkávat čím dál tím více výkonnostně vyrovnaná družstva.
Doma se pak starší žáci a žákyně představí
na celodenních turnajích od 9 do 16 hodin postupně 28. listopadu 2021 a 20. března 2022.

Elévové – Pardubický přebor elévů
(roč. nar. 2011–2012):
V této krajové soutěži elévů (hrají v hojném počtu i děvčata) se naše holky a kluci utkají z dalšími
10 týmy z Pardubic, Jablonného, Orlicka–Třebovska, Svitav a Litomyšli. V této kategorii se hraje
systémem 3 hráčů + brankář na zmenšeném hřišti. Jedná se o rychlejší a akčnější verzi ﬂorbalu.
V Přelouči pak bude tento rok turnaj elévů
4. prosince, v dalším roce pak 12. února, a to vždy
od 10 do 14 hodin.
Přípravka – Pardubická liga přípravek
(roč. nar. 2013 a mladší):
Orel Přelouč bude nově účinkovat také v lize
přípravek, což je nejmladší ﬂorbalová kategorie.
Soutěž se sestává z jedenácti týmů, především
z několika týmů z Pardubic. Dále zde účinkují celky ze Skutče, Orlicka–Třebovska a Chrudimi. Podobně jako u elévů se hraje systémem 3 hráčů
a brankář a hraje se na speciálně zmenšené branky.
Turnaj na domácí půdě proběhne 27. března 2022.
Na závěr článku pak připomínáme všem dalším zájemcům a zájemkyním o florbal, že i pro
novou sezónu bude každý trénink v městské hale
za Fontánou v září náborový, a to do všech kategorií. Znamená to, že kdokoliv si může přijít na
trénink zkusit potrénovat a zahrát, a to i bez výstroje (včetně zájemců o gólmanskou pozici) –
k dispozici je k zapůjčení jak příslušná ﬂorbalka,
tak výbava pro gólmana.
Tréninky budou pravidelně s tímto rozpisem:
Přípravka až mladší žáci –
v úterý a čtvrtek 16:00–17:30,
Starší žáci a dorost –
v úterý a čtvrtek 17:30–19:00,

SK Hokejbal Letohrad
SK Kometa Polička
TJ Sršni Svitavy
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Přípravka: Přebor VČ
HBC Autosklo – H.A.K. Pce I + II
HBC Hradec Králové 1988
HBC JTEKT Svítkov Stars Pce
Ježci Heřmanův Městec
SK Hokejbal Letohrad
SK Kometa Polička
TJ Lokomotíva Česká Třebová
Kompletní rozpisy budou zveřejněny na konci srpna.
Vše najdete na www.hcjestrabi.cz.
Těšíme se na vás v našem městském areálu při
utkání všech kategorií.

Muži –
v úterý a čtvrtek 19:00–20:30.
Bližší informace pak získáte na telefonu
732 610 593, nebo na nástěnkách oddílu u Orlovny, u parku u Záložny, na Náměstí 17. listopadu či v městské sportovní hale.
Václav Kumstýř

OREL PŘELOUČ
TURISTICKÝ ODDÍL
CENTRUM SVATOJAKUBSKÝCH
POUTNÍKŮ PŘELOUČ
Pátá pouť povede ze Záboří nad Labem do
Kutné Hory a půjdeme jí v sobotu 25. 9. 2021. Za-

čátek je v 9.00 u kostela sv. Prokopa. Přidat se může kdokoliv. Červencovou trasu z Pardubic do Přelouče nás šlo 6 a vyhodnotili jsme jí jako zatím
nejhezčí. Každý z účastníků obdržel svatojakubskou poutnickou mušli ze Santiaga de Compostela. Délka byla 22 km a ušli jsme jí za 5 hodin.
Celá východočeská trasa je na www.ultreia.cz.
Zdenka Kumstýřová
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Přeloučští dobrovolní hasiči pomáhali v Moravské Nové Vsi
po zásahu tornádem
Několika obcemi na pomezí Břeclavska
a Hodonínska na jižní Moravě prošla ve čtvrtek 24. června 2021 okolo 19.20 hodin večer extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Podle
předběžného hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu se jednalo o silné tornádo doprovázené savými víry, které dosáhlo
síly F4 na Fujitově stupnici (druhé nejsilnější
možné tornádo). Prošlo úsekem dlouhým
26 kilometrů a širokým (s odchylkami) zhruba půl kilometru. Kriticky zasaženo bylo sedm
obcí, nejvíce postiženy byly Moravská Nová
Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské části
Hodonína Bažantnice a Pánov. V dotčených
obcích bylo poničeno asi 1 200 staveb včetně
veřejných, zemědělských a průmyslových budov, dále velký počet stromů a vozidel. Silně
zasažena byla infrastruktura včetně druhého
železničního koridoru. Škody na soukromém
i veřejném majetku byly podle předběžných
odhadů vyčísleny na 15 miliard korun. Ke
zbourání bylo určeno asi 200 domů. Podle organizace Člověk v tísni bylo silně poškozeno
dokonce 1600 domů. V průběhu večera a následujícího dne bylo ošetřeno několik set zraněných osob, celkem zemřelo šest osob. V evropském měřítku se jednalo o tornádo s největším
počtem obětí od roku 2001 a zároveň do té
doby nejsilnější a nejsmrtelnější meteorologickou událost v Evropě roku 2021. Se změřenou intenzitou F4 se také jedná o historicky
nejsilnější bezpochybně evidované tornádo
na českém území – jediný doklad o podobně
ničivém tornádu je z Kosmovy kroniky české
pro území Prahy a den 30. července 1119.
Bezprostředně po ničivém tornádu se zvedla velká vlna solidarity, do postižených obcí přijelo pomáhat odstraňovat následky tornáda
tisíce dobrovolníků. Na základě odřadu hasičů
za Pardubický kraj mohli členové našich dobrovolných hasičů odjet na pomoc do postižených oblastí. Rozhodnout se museli velmi rychle. Za Přelouč v neděli 27. 6. 2021 odjeli Radek

Zleva: M. Brůna, M. Furst, M. Vahovský
a R. Žváček
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Zajímavosti

Žváček a Martin Vahovský společně s dvěma
kolegy za výjezdovou jednotku MO Pardubice I. na Moravu do Podivína, kde byli po celou
dobu ubytovaní. Odtud pak byli přiřazeni na
pomoc občanům v obci Moravská Nová Ves.
Vzpomenete si, kdy vás zpráva o samotném
tornádu na Moravě zastihla?
Radek Žváček: Já si to vybavuji přímo ze zpráv
v televizi. Člověku hned prolítlo hlavou, že tohle se může stát ve světě, ale u nás, to určitě
není možné.
Martin Vahovský: Já si pamatuji, že zrovna
i tady v Přelouči byla ten podvečer bouřka a že
jsem sledoval aktuální dění na mobilu a najednou jsem zachytil první zprávy, a hlavně první
fotky přímo z Moravy a nejdříve mě napadlo,
že to je určitě jen nějaká „blbá sranda“, vypadalo to podle mě zcela nereálně, že by se něco
takového mohlo stát.
Jak dlouho trvalo vaše rozhodnutí o odjezdu
na Moravu?
Radek Žváček: Prakticky okamžitě, rychle jsme
to doma probrali i s partnerkou a rozhodnuto
bylo hned, jenom bylo potřeba vše dojednat
rychle v práci, abych měl volno a mohl odjet.
Martin Vahovský: Rozhodnutí samotné bylo
rychlé, jsem mladý, řešil sem pouze uvolnění
v práci.
Co první dojmy po příjezdu na místo?
Radek Žváček: Do Podívína jsme přijeli zhruba o hodinu dříve, takže jsme stihli ještě minulý
odřad hasičů, pozdravili se s kolegy, předali si
základní informace, zaklimatizovali se a čekala
nás cesta do Moravské Nové Vsi, kam jsme byli přiděleni. První, co jsme viděli, byly střechy
nebo spíš plachty na nich, co střecha, to plachta zelená nebo modrá …stromy obalené vším
možným, všude plno sutin, nepořádku, prostě
fakt dost strašný pohled.

Martin Vahovský: Jedna věc je fotka, kterou
člověk vidí a pak ta realita stokrát horší, než
na fotce. Projíždíte ulicí, kdy polovina ulice byla v pohodě a druhá už byla zcela poškozená.

Jak vlastně fungovala koordinace lidí a odstraňovacích prací ve vesnici?
Radek Žváček: Na práce byly povolány odřady všech krajů. Za Pardubický kraj byl velitelem našeho odřadu Pavel Bér. Každé ráno řešil
na krizovém štábu jednotlivé úkoly, které pak
jednotlivě rozděloval mezi nás. Každý kraj dostal třeba 2 – 3 ulice. Musely se rychle nejprve
plachtovat střechy v ulicích, kde to ještě nebylo dokončené, zabezpečit a stabilizovat jednotlivé nemovitosti nebo části budov. Pomáhali
jsme také vynášet lidem různé trosky. Komunikovali jsme s jednotlivými majiteli domů a ptali se, co kdo potřeboval, třídilo se dřevo, železo,
suť, nejdříve jezdili hasiči s kontejnerem pro
dřevo, potom se sbíralo železo a pak i suť a další odpad. Dalším problémem zasažených objektů byla i odpojená elektrika a plyn, což řešili
místní občané zapůjčením generátorů.
Martin Vahovský: První den v tu neděli, když
jsme tam přijeli, tak se na ulicích nedalo vlastně hnout, všude byla nastavěná hasičská technika, dobrovolníci, majitelé domů, příbuzní, co
přijeli na pomoc a teď se to tam všechno motalo. Všude panoval velký zmatek. Pak v pondělí už byl znát rozdíl, už to bylo více koordinované. Určitě bylo dobře, že chtělo spoustu
lidí pomoc, ale mnohem lépe se pak pracovalo,
když už se vše trochu uspořádalo.
Přihodilo se vám něco skutečně hodně nepříjemného?
Radek Žváček: Na štěstí jsme se nedostali přímo do žádné velké krizové situace, že by se
nám někdo z občanů třeba přímo sesypal, ale
kolegové vyprávěli, že se s tím často setkali.
Hlavně člověk viděl ty smutné příběhy rodin,
které tornádo zasáhlo. Přišli o střechu nad hlavou, o své osobní věci. Za obcí Moravská Nová ves vznikla velká provizorní skládka, kam se
veškerý odpad svážel. Přes noc to musela policie hlídat, protože v odpadu bylo i mnoho cenných věcí, které chtěli někteří ukrást a zpeněžit.
Hlídaly se i příjezdové cesty.

Martin Vahovský: Pro mě bylo hodně nepříjemné, když jsme odklízeli nepořádek a odpad
z tenisových kurtů, které byly kousek od místní
školy a všude byly poházené školní pomůcky
a věci ze školy. Nebo když třeba rodina přišla
o vinohrad, který se dědil z generace na generaci, byla to i jejich obživa.
A naopak něco, co vás mile překvapilo v rámci pomoci občanům ve vesnici?
Radek Žváček: Hodně byla vidět solidarita
a ochota lidí pomáhat, bylo vidět, že ačkoliv
řeší svůj problém, vážili si pomoci hasičů, stále jsme měli k dispozici něco k jídlu a pití. Třeba jedna soukromá pizzerie měla vnitřní zahrádku, když jste tam přišel, tak nám udělali

pizzu a nabídli chlazené nápoje, a to zcela nezištně.
Martin Vahovský: Bohužel v těch dnech bylo
skutečně velké teplo, přes 30 stupňů, ale vše
se hlídalo. Měli jsme stálý dostatek tekutin,
dostávali zásoby magnesia. Místní občané
nám ochotně něco k jídlu i pití pořád nabízeli.
V mnoha případech byly práce třeba ve výškách nebezpečná, spojená s vyšším rizikem
ohrožení zdraví, ale nikomu se nic nestalo, vše
se zvládlo.

Radek Žváček (na fotografii první zleva) pracuje u Městské policie v Praze a u dobrovol-

ných hasičů v Přelouči je již od roku 2010. Jeho
mladší kolega Martin Vahovský pracuje jako
profesionální hasič v Semtíně a u sboru je skoro 4 roky. Na otázku, zda v rámci jejich působení u přeloučských dobrovolných hasičů bylo
něco, co je zasáhlo stejně silně, jako pomoc při
odstraňování škod po tornádu na Moravě mi
celkem rychle odpověděli, že určitě loňské
červnové povodně ve Lhotě a Škudlech. Voda
si svou cestu vždycky najde a člověk je proti
tomu prostě v danou chvíli bezmocný. Oba se
rychle shodli, že fyzická práce a pomoc lidem
pro ně problém není, horší je vždy ustát neštěstí lidí, se kterým se při svých výjezdech setkávají.
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To, co se stalo občanům na Moravě při
tornádu nebo třeba i našim sousedům ve
Lhotě při povodních je určitě v jednom shodné, je to osobní utrpení a tragédie těch nejvíce postižených. Pro hasiče pomoc jim při
odstraňování škod je jejich práce. Když jsem
si s našimi hasiči povídala, přišlo mi, že to je
hlavně o solidaritě, odvaze a velké lidskosti.
Za tom jim oběma a určitě nejen jim dvěma
patří velký dík a obdiv.
Text: MG,
fotograﬁe – R. Žváček,
M. Vahovský a MG

Ohlédnutí za 7. ročníkem Classic enduro Přelouč 2021
Bývalý tankový polygon společnosti Excalibur army a.s. v Přelouči
přivítal o druhém srpnovém víkendu již 7. ročník srazu a závodu historických terénních a soutěžních motocyklů Classic enduro Přelouč 2021
pořádaný Cross clubem Přelouč. Na start se postavilo více než 100 závodníků z České republiky, Slovenska, Polska, Německa a Itálie v celkem
7 kategoriích dle stáří strojů a věku jezdců, na strojích světových výrobců mnohdy i zaniklých. Nejstarším účastníkem byl 75letý Manfred
Liese ze Spolkové republiky Německo sedlající stejně jako po většinu
své závodnické kariéry motocykl československé značky Jawa. V areálu
na levém břehu Labe se podařilo vytyčit velice technickou trať s několika obtížnými úseky, které společně s blátem zaviněným deštivým
počasím v předvečer závodu
prověřily fyzickou připravenost jezdců. Nejrychlejší jezdci zajížděli okruh pod 8 minut, mnoho závodníků s tratí
bojovalo i více než 12 minut,
někteří pro technickou závadu stroje či vyčerpání od stoupili. Během proběhlých
7 ročníků se ze závodu lokální úrovně s 18 jezdci na startu
stal podnik vskutku mezinárodní, jehož úroveň potvrzují slavná jména jednak mezi
startujícími, např. vítěz Mezinárodní motocyklové šestidenní soutěže z roku 1982

Emil Čunderlík (trophy team ČSSR) či dlouholetý úspěšný reprezentant Itálie Adriano Micozzi, jednak mezi čestnými hosty v řadách diváků – Josef Fojtík, člen vítězného trophy teamu ČSSR z let 1970, 1971,
1972, 1973 a 1974, Jiří Císař, člen vítězného družstva o Stříbrnou vázu
z roku 1979 a člen vítězného trophy teamu ČSSR z roku 1982, Roman
Michalík, mistr světa v enduru v kubatuře do 125 ccm z roku 1998 a držitel dvou titulů absolutního mistra Evropy z let 2006 a 2007, František
Hrobský, dvojnásobný vítěz klubových družstev na Šestidenních v letech 1991 a 2003, Zbyněk Hozák, bývalý úspěšný jezdec Rudé hvězdy
Praha, a další. Slunečný den sobotního závodu tak nejen připomněl
někdejší slávu československého motocyklového průmyslu a jezdců
ve své době téměř neporazitelných, ale především se stal přátelským
sportovním setkáním bývalých jezdců a příznivců motokrosu a endura
z Čech i zahraničí.
Kompletní výsledky na www.casomira.eu.
-nb-
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Oslavy výročí povýšení Přelouče na město v letech 1861 a 1961
Letopočty končící číslem 1 nebo 6 jsou pro
naše město vždy významné. Pokaždé na ně vychází jedno kulaté a jedno půlkulaté výročí
dvou zásadních událostí jeho středověké historie. Do roku 1086 je datována první písemná
zmínka o Přelouči a do roku 1261 (zde dokonce
známe konkrétní datum, bylo to 8. září) povýšení osady Přelouč na město/městečko, resp.
první udělení městských práv. Letos je to tedy
935 let od první písemné zmínky a 760 let od
povýšení na město.

Jelikož rok první písemné zmínky byl poprvé jasně datován až historikem Petrem Vorlem v 90. letech 20. století, konaly se a konají
oslavy výročí zejména povýšení na město. Není účelem tohoto článku všechny oslavy dohledat a popsat, zmíníme za všechny starší ty
z roku 1861. Tehdy se oslavovalo 600 let od
povýšení na město.
O oslavách se dochovala zajímavá zmínka
v novinách Lumír, týdeník belletristický ze dne
12. září 1861. Píše se zde, že tyto oslavy mají
proběhnout v neděli (datum není uvedeno, šlo
o 15. září). Samotné výročí ale připadlo už na
minulou neděli 8. 9., „za kterouž příčinou město
osvětleno bylo“. Tehdy se ovšem konalo v dnešních Lázních Bohdaneč odhalení pomníku na
místním hřbitově, který byl věnován básníku
Josefu Jaroslavu Langerovi (1806–1846), na kteroužto slavnost se dostavila i řada Přeloučanů.
Proto byly přeloučské oslavy o týden přesunuty.
Lumír nepíše, jak konkrétně mají přeloučské
oslavy proběhnout, ale uvádí, že „Přeloučští na
památku povýšení Přelouče za město hodlají
postaviti sochu Otakara II., za jehož slavného
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panování povyšení to se stalo“. Jak je zřejmé,
k tomu nakonec nedošlo.
Josef Ledr v Dějinách města Přelouče nad
Labem uvádí, že 14. 9. se konalo „osvětlení města“ a 15. 9. byly slavností bohoslužby, „po nichž
bylo vyčastováno (pohoštěno – poznámka M. P.)
40 chudých měšťanů“. Večer pak proběhla hudební zábava „na sklepích“, to jest zhruba v místech pozdějšího Sekerkova pivovaru (čp. 308
v dnešní Pardubické ulici).
Přeloučská kronika datuje oslavy dokonce
do 12. 9. (datum je ovšem v zápisu dopsáno
zpětně obyčejnou tužkou, je to tedy sporné,
navíc se jednalo o čtvrtek). Uvádí zde navíc,
že po bohoslužbách se konalo ještě Te Deum
a oněch 40 měšťanů bylo častováno v poledne.
V Dějinách města Přelouče z roku 2004 se dočteme datum 9. 12. (zde se však jedná o evidentní přepis, jak autorovi potvrdil Jan Tetřev).
O 100 let později, v roce 1961, probíhaly
oslavy sedmistého výročí téměř celý rok. Dobře
je popsal J. Tetřev v Dějinách města Přelouče.
Přípravy byly zahájeny již na jaře 1958, kdy se
o nich začalo jednat na národním výboru.
Propagační komise vedená Arnoštem Kulhanem začala pracovat na přelomu let 1958/1959.
Město se tehdy obrátilo i na své rodáky žijící
v Praze, kteří zde měli vlastní Klub přátel a rodáků města Přelouče. Ti vytvořili komisi a začali
s městem spolupracovat. Předsedou komise byl
prof. Václav Pleskot (1907–1982) a členy akademičtí malíři František Emler (1912–1992), Miroslav Brotánek (1916–1987), Jindřich Mahelka
(1919–1990), dále J. Klempíř, Antonín Pleskot
(1909–1980), redaktor Rudolf Lužík (1913–
1983), PhMr. Augustin Čejka, Dr. Václav Klepner
a herci František Filipovský (1907–1993) a Jiřina
Petrovická (1923–2008). Bylo v plánu vytvořit
nálepky, poštovní známky, odznaky, korespondenční lístky a propagační tužky. Měl vzniknout
almanach a konat se měly výstavy přeloučských
malířů, fotograﬁí a dále výstava zemědělská, historická a měla být uvedena i divadelní hra.
Samotné oslavy začaly 31. prosince 1960
slavnostním projevem předsedy národního výboru Jaroslava Rumla. U této příležitosti zazněla
znělka zkomponovaná Miloslavem Bervídem
(1921–1980). Stanislav Polanský (1935–2003)
zase složil znělku užívanou při hlášeních v městském rozhlasu. V prodeji byly výše zmíněné
propagační předměty.
V průběhu roku se konaly různé (nejen) kulturní akce. Není možné zde všechny vyjmenovat, jelikož se do oslav zapojily snad všechny
přeloučské instituce a organizace (některé tradiční akce proběhly také v rámci těchto oslav,
např. žákovský turnaj ve fotbale či koncert sboru Foerster, který tehdy slavil 40 let). Článek
v novinách Zář z 28.3.1961 uvádí jen za prvních
10 týdnů roku též dvacet přednášek a besed,
pět „estrádních a společenských večerů“, šest ple-

sů, dvě slavnosti a sedm pořadů pro děti. Celkem na zmíněné akce přišlo 7500 návštěvníků.
Podle článku byl na září v plánu Týden ochotnických her, měl přijet symfonický orchestr a závěrem roku i pěvecký sbor moravských učitelů.
Konala se např. výstava Jindřicha Mahelky
a Františka Emlera, výstava fotograﬁí či květin.
Zajímavá byla výstava miniatur Antonína Pleskota, který vytvořil i velký model Přelouče ve
středověku (ten máme dodnes ve sbírkách muzea). O české literatuře přednášel Rudolf Lužík,

ském úsilí lidu, nepsalo se v něm o brigádách
socialistické práce a o 40. výročí KSČ. Vznikla
alespoň útlá brožurka 700 let města Přelouče.
Stručný přehled historických událostí 1261–1961
od Josefa Čecha vydaná Okresním archivem
v Přelouči.
Vrchol oslav přišel ve dnech 9. a 10. září 1961.
Tehdy se konalo slavnostní zasedání městského národního výboru, prohlídka města a závodů pražskými rodáky, kulturní pořad (slavnostní akademie) v režii Františka Filipovského
za účasti významných umělců, promenádní koncert, dětské odpoledne, sportovní a branné akce
(např. fotbalový zápas), taneční veselice (hrál
taneční orchestr ing. Jana Březiny a dechová
hudba KK ROH) a slosovací loterie. V rámci loterie (losování samotné proběhlo 9. či 10. září
v sokolovně) bylo vydáno 6000 kusů losů a cena
jednoho losu byla 5 Kčs. Bylo možné vyhrát televizor, motocykl Pionýr, radiopřijímač, jízdní ko-

lo, látku na šaty apod., přičemž cena všech výher
dohromady byla 11 000 Kčs. V rámci oslav byla
na své místo (na průčelí domu čp. 25) roku 1960
navrácena pamětní deska JUDr. Ladislava Quise, která byla za druhé světové války sejmuta.
Ve sbírkách přeloučského muzea se dochoval poměrně rozsáhlý soubor dokumentů, tisků
a předmětů k těmto oslavám. Z rozměrnějších
zmiňme dva různé sádrové návrhy plaket od
J. Klempíře, jednu další plaketu od neurčeného
autora a aršíky známek od Jindřicha Mahelky
na motivy koupaliště, přeloučského panoramatu, Tůmy Přeloučského, Ladislava Quise, renesanční radnice, bratranců Veverkových, budovy nové školy (gymnázia) a Tesly (ta tehdy slavila 40 let). Můžeme jmenovat i obálky s motivem oslav, velký zasklený diplom věnovaný od
ONV Pardubice MěNV Přelouč, pamětní odznaky, či dokonce velkou tabuli se seznamem výher z tohoto losování (byla nalezena v roce 2015

na půdě domu čp. 25 na Masarykově náměstí).
V pamětní knize národního výboru, kterou máme také ve sbírkách, najdeme celou řadu podpisů účastníků zmíněných akcí (umělců i diváků).
Použitá literatura a prameny (výběr):
VOREL, Petr. Dějiny města Přelouče. 1. díl. 1086–1618.
Přelouč: Město Přelouč, 1999. 223 s.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl třetí, 1848–1918. 1. vyd. Přelouč: Město Přelouč, 2004. 307 s.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl čtvrtý, 1918–1989. Přelouč: Město Přelouč, 2007. 365 s.
LEDR, Josef. Dějiny města Přelouče nad Labem. 1. vyd.
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Drobné kamenné památky Přeloučska.
Studna Nová Barbora v Cholticích

muzejník Emanuel Vítkovec (1900–1983) hovořil zase o historii Přeloučska. Konala se beseda
s partyzánem a také se sportovcem Emilem Zátopkem (uskutečnila se 20. 4. a přišlo prý 800 zájemců). Na divadelní představení Inés de Castro
(15. a 16. 4. v Občanské záložně) ale dle Dějin
města Přelouče mnoho lidí nepřišlo. Městské
muzeum připravilo výstavu s názvem Přelouč
700 let městem (14. 5. až 10. 9.), přišlo na ni
1841 návštěvníků. Přes léto pořádal Klub kultury promenádní koncerty svých hudeb. Tyto
akce byly dokumentovány místními ﬁlmaři (bohužel nám ale není známo, kde se tyto filmy
dochovaly – pokud o nich vážený čtenář ví, prosíme o informaci). Některé momenty oslav zachytily fotograﬁe.
Na střeše školy na náměstí byl umístěn oboustranný světelný poutač a v rychlících projíždějících kolem Přelouče údajně probíhaly rozhlasové relace. Podobně jako v roce 1861 se
i o sto let později uvažovalo o vzniku sochy –
měla být v místech Švehlova pomníku, ale z projektu nakonec sešlo. Také almanach zůstal pouze v rukopisu – byl již připraven k vytištění, ale
nebyl nikdy publikován. Podle posudku Vlastimila Květenského z Krajského muzea v Hradci
Králové zde nebylo dostatečně vyzdvižené dělnické hnutí, chyběly v něm pasáže o budovatel-

Mnohdy člověk vidí věc nebo stavbu a hned
je mu její funkce jasná. Ale někdy tomu tak není
a dočkáme se mnoha překvapení. Jistě všichni
známe nějaký špionážní film, nebo některý díl
o Fantomasovi a tak dále, kde fotoaparáty a kamery jsou maskovány všelijakým způsobem.
A co teprve takové střelné zbraně – např. střílející psací pero, hudební nástroje, berle, aktovky,
deštníky atd. O tom ale náš seriál není. Přesto
vám ukážeme památku, jejíž význam mnohé
překvapí, tak jako překvapil mě. Pozornost proto věnujte následujícím řádkům.
V zámeckém parku v Cholticích najdeme
nedaleko domu čp. 2 (v blízkosti zámku) věžovitou cihlovou stavbu, která kryje studnu
s názvem Nová Barbora. Má půdorys zhruba
3,5 x 3,5 m a před jejími mohutnými dveřmi
je umístěný práh. Na zbývajících třech průčelích jsou zaslepená okna. Nad dveřmi nás za-

ujme nápis „Nova Barbora“ s datací „1888“ a erb
rodu Thun-Hohensteinů. Dlátková střecha je
zakončena ozdobným prvkem s motivem slunce. V interiéru objektu je novodobě upravená
studna (děkujeme za informaci kastelánu Lukáši Rychteckému). Společně s celým zámeckým areálem je od roku 1958 i tato stavba památkově chráněná.
O historii studny toho mnoho nevíme. Podle informací od kronikářky obce, Ing. Marie
Fižové, sloužila tato studna pro uchování vody, kterou byli napájeni koně v dnes již neexistujících konírnách. Je možné, že studna zde byla již před rokem 1888 a teprve v uvedeném
roce byla vystavěna stavba, která ji kryje. Lze
ji považovat za neobarokní.
Najdeme na Přeloučsku další podobnou
památku? Co třeba akvadukty, mosty určené
pro vodu?

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

Fotohádanka
Správná odpověď letní fotohádanky zněla: „Na černobílé fotograﬁi Františka Prášila z roku 1970 vidíme část dnešního Pernštýnského náměstí. Napravo nás zaujme velká budova tehdy již bývalých
jezdeckých kasáren čp. 154, která byla zbořena roku 1978. V jejích místech je dnes parčík. Nalevo vidíme dodnes dochovaný dům čp. 180
na Pernštýnském náměstí (historie zástavby v jeho místech sahá až
před rok 1629).“
V rámci losování se výhercem stal Pavel Taich, gratulujeme.
V redakci Roštu je připravena malá věcná odměna. Odpovědi na
novou fotohádanku zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz a děkujeme vám za přízeň.
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Historie, křížovka

POD OCHRANOU SVATÉHO VAVŘINCE
V měsíci září si připomínáme 760. výročí udělení městských práv Přelouči. Stalo se tak listinou
vydanou 8. září 1261 králem Přemyslem Otakarem II. majiteli Přelouče, opatovickému klášteru.
Vzorem pro městská práva Přelouče se stala města Kolín a Kouřim. I když tato dvě královská města
svým významem poddanské městečko Přelouč
mnohonásobně převyšují, přesto jí mohou být
za něco „vděčná“. Jejich zakládací listiny se nedochovaly, a tak je možné alespoň z přeloučské listiny vyvodit, že se tak stalo před rokem 1261.
Znakem Přelouče se snad již od počátků stal rošt
svatého Vavřince. J. Ledr tvrdil, že tento znak byl
městu udělen opatem Částkou právě roku 1261.
(Petr Vorel mu v novodobých publikacích o dějinách Přelouče vytýká, že toto tvrzení nemá oporu v pramenech.)

Život a kult svatého Vavřince

Podobný boj se v naší zemi v raném středověku
odehrál patrně opakovaně.
Petřín je líčen jako prvotní střed prostoru budoucí Prahy. Zde měl údajně stát jakýsi Perunův
svatostánek, jehož dominantou byl dub. (V některých fantastických interpretacích má být i název Petřín odvozen od jména Peruna.) Na tato
místa údajně proudili pohané z celé země. Když
bylo přijato křesťanství, byla Perunova svatyně
zničena, avšak nedůsledně. Dub nebyl skácen
a duch starého pohanství tak zůstával na místě
dál. Děj pověsti se odehrává o století později,
v dobách knížete Boleslava II., zastupujícího již
čtvrtou generaci křesťanských vládců, a biskupa
sv. Vojtěcha. (Hájek vždy událost přesně datuje.
V tomto případě se jedná údajně o události let
991–992.) Tehdy byly stavěny mnohé kamenné
budovy a kámen byl lámán právě na Petříně. Skalníci (lamači kamene) sobě udělali příbytek u jednoho velikého dubu. (Ač to Hájek výslovně nezmiňuje, tušíme posvátný Perunův dub.) Aby se
zahřáli, rozdělali oheň. Tu se začaly dít divy –
v ohni se začaly objevovat lidské postavy. „Ti pak,
jenž byli náchylnější k pohanství, tomu ohni činili
velkou poctivost a jemu se klaněli, totéž i křesťané někteří s nimi spolu činili.“ A nejen to – začali
se sbíhat lidé z okolí, začalo se říkat, že oheň petřínský je oheň očistný, podobnost lidských postav sobě interpretovali tak, že jde o duše předků
očišťované ohněm od hříchů. Počali přinášet oběti – vhazovali do ohně chleby a peníze. Kníže Boleslav II. musel proti takovému návratu pohanských zvyků zasáhnout. Nechal pokácet onen dub
a zhasit oheň. Pohané ovšem ohně opět zapalovali, a následujícího roku dokonce tvrdili, že se
v plamenech ukazují ještě krásnější postavy než
loni. Kníže tentokrát na radu biskupa Vojtěcha
nejen nechal uhasit oheň a zasypat jámu, v níž hořel, ale nechal i vybudovat na onom místě kostel
zasvěcený sv. Vavřinci. Proč právě sv. Vavřinci
autor zmiňuje v závěru svého povídání: „…aby
radějí poctivost i oběť činěna byla tomu, kterýž
(tj. Bůh) skrze trápení ohně mučedníky své k so-

Svatý Vavřinec patří mezi mnohé mučedníky, kteří se v prvních třech staletích existence
křesťanství stali oběťmi pronásledování římských
císařů, v tomto případě Valeriána. Vavřinec byl
blízkým spolupracovníkem papeže Sixta II. Na
popraviště směřoval nejprve Sixtus II. a arcijáhen
Vavřinec velice litoval, že nesdílí jeho osud. Sixtus II. ho dle legend uklidnil, když mu řekl, že za
pouhé tři dny ho bude na mučednické cestě následovat. Soudce, který posuzoval toho času vinu
Vavřince, požadoval odevzdání majetku církve.
Vavřinec se rozhodl pro výmluvné a z pohledu
soudce provokativní gesto. Přivedl před něj chudé a prohlásil: „To jsou poklady církve.“ (Jiné verze
uvádí, že rozdal majetek církve chudým.) Tím byl
Vavřincův osud zpečetěn. Jeho smrt byla bolestivá, byl opékán na roštu. Muka snášel statečně,
v jistou chvíli katany vyzval údajně k tomu, aby ho
obrátili, protože z jedné strany je již upečen. Některé verze tohoto příběhu přidávají i téměř jánošíkovskou, zde ještě příhodnější výzvu: „Nyní je tělo
mé dostatečně upečeno, vezmi a jez!“ Vavřinec
zemřel v plamenech 10. srpna roku 258 a právě
10. srpen se stal dnem připomínky jeho památky.
Nejčastějšími atributy sv. Vavřince
jsou rošt a palmový list. Tento světec je
mj. patronem některých oborů souvisejících s ohněm (např. kuchařů). Zároveň
se zdá, že se stal jedním z hlavních světců, kteří byli využiti v boji proti pohanství. Ve Vavřincově případě se setkáváme
s klasickým příkladem „přeznačkování“ – živel ohně zůstal v úctě, ale dostalo se mu jiné interpretace.
Ilustrací výše uvedeného faktu může být pověst o vrchu Petřín v Praze.
Zdůrazněme, že nejde o důvěryhodná
fakta, pověst z většiny tvoří fantazie. Navíc se jedná o pověst, kterou neuvádí ani
Kosmas, ani tak řečený Dalimil, ale obVitráž
jevuje se až v kronice známého „pohádse sv. Vavřincem
káře“ Václava Hájka z Libočan. Přesto je
v přeloučském
podstata příběhu, která by se dala oznachrámu
sv. Jakuba Většího
čit slovy „boj o oheň“, velmi uvěřitelná.
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bě přijímal jakožto svatého Vavřince.“ Oheň vstoupil do služeb křesťanství.
Pověst se stala populární a setkáme se s ní
v řadě dalších děl. V několika větách ji např. uvádí
jezuita Bohuslav Balbín ve svých Rozmanitostech
z historie Království českého (1679). Pro vyznavače ohně nezná jiné slovo než modloslužebníci
a postavy v ohni neváhá nazvat přímo démony.
Pověst pak posouvá do časů knížete Václava.
„Aby zastavili uctívání pohanských model, určil
jim sv. Václav za učitele svatého Vavřince, který
svou krví zvítězil nad plameny a uhasil je.“

cích. Zdejší svatostánek má za sebou radikální
přestavby, dnešní podoba pochází až z počátku
20. století a nahrazuje starší podobu dřevěnou.
Selmice byly údajně po jistý čas majetkem opatovického kláštera, ač hlavní publikace o dějinách
kláštera toto neuvádějí. 25. 6. 2019 byl představitelům Selmic předán dekret o udělení obecných symbolů. Na nich se, stejně jako v Přelouči,
ale třeba i Opatovicích nad Labem, objevuje rošt
sv. Vavřince.
Druhou lokalitou s kostelem svatovavřineckého zasvěcení jsou Svinčany. I v tomto místě je

uváděna původní dřevostavba, která byla v letech 1764–1768 proměněna do kvalitní barokní
zděné podoby. Svinčany nebyly majetkem opatovického kláštera. Přesto tu vedle zasvěcení kostela sv. Vavřinci nacházíme další pozoruhodnou
spojitost s Opatovicemi nad Labem, a to v podobě pověsti. Na jednom i druhém místě vyryla
údajně ze země divoká svině zvon. Ve Svinčanech
navíc z vyhrabané jámy vytryskl pramen. Zvon byl
zavěšen na věž kostela a jeho zvonění prý připomínalo volání: „Vyryla mě svině – vyryla mě svině.“
V Opatovicích nad Labem měla obnažit okraj

zvonu svině na klášteřišti. Rosůlek uvádí: „Lidé
zvědaví, pokladů chtiví, zbožní i bezbožní, pospíšili na to místo v klášteřišti a zvon šťastně vykopali.“ I zde byl zvon zavěšen na věž kostela, zasvěceného taktéž svatému Vavřinci, ale jeho zvonění
znělo nehezky. Jako kdyby do kraje vyzváněl:
„Svině, svině!“ Takový zvukový dojem může vzbuzovat různé myšlenky. (Hlavní je nebrat si věc
osobně.) K výše uvedené pověsti se vztahuje i znak
Svinčan, udělený obci 1. 2. 1995. Dominuje na něm
hlava svině a pod ní je znázorněn zvon.
Text a foto Martin Štěpánek
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Historie

Svatý Vavřinec na Přeloučsku
Pojďme se ale zaměřit na náš region. Kult svatého Vavřince tu zcela jasně souvisí s působením opatovického kláštera. Již v zakládací listině,
jež se hlásí k roku 1073, ale je falzem ze 12. století,
se objevuje označení „klášter svatého Vavřince“.
Svatému Vavřinci byl zasvěcen i hlavní chrám
kláštera. Víme, že po přestavbě let 1152–1163
byl hlavní oltář zasvěcen sv. Vavřinci a boční
sv. Michaelu, což je kombinace velmi mocná.
Sv. Michael, znázorňovaný jako archanděl-bojovník vítězící nad ďáblem, je totiž dalším světcem
využívaným v boji proti temným silám a pohanství. Uvědomíme-li si výjimečnou polohu opatovického kláštera v prostoru Čech, je totiž prvním
klášterem vzniklým mimo střední Čechy, vkrádá
se otázka, zda právě tato místa nepotřebovala
radikálnější zásah proti pozůstatkům pohanství.
Pod vlivem opatovického kláštera vstoupil sv. Vavřinec do oblasti Přeloučska. Někdy je tento vliv
evidentní, někdy ho spíše tušíme.
V Přelouči se Vavřincův atribut stal městským
znakem a se symbolem roštu se tu setkáváme na
mnohých místech, ostatně toto periodikum je
toho důkazem. V této souvislosti je možná až překvapivé, že se znázorněním svatého Vavřince se
v sakrálních objektech Přelouče nesetkáme příliš
často. V boční kapli sv. Barbory v chrámu sv. Jakuba Většího vznikla alespoň vitráž se sv. Vavřincem dle návrhu Jindřicha Mahelky.
Na Přeloučsku existují dva kostely zasvěcené
svatému Vavřinci. Jeden z nich se nachází v Selmi-

Barokní socha sv. Vavřince z r. 1729 zdobí jednu z částí
Heřmanova Městce. V latinském nápisu na podstavci
je tento světec charakterizován jako ochránce před
ohněm pozemským i věčným. Další jeho působností
je ochrana duší v plamenech očistce

KŘÍŽOVKA
Letní tajenka zněla: Květinka v kopečku. Děkujeme vám
všem, kteří s Roštem luštíte a zasíláte nám odpovědi. V rámci losování se výherkyní stala Ivanka Mrázková. Věcný dárek je připravený v redakci Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro. Malou pozornost věnuje výherkyni také Květinka V kopečku. Gratulujeme
a přikládáme novou křížovku a těšíme se na vaše nové odpovědi,
které zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103.

KVĚTINKA V KOPEČKU
Květinka v kopečku je tu v Přelouči již téměř 9 let. Pan Novotný
s paní Špácovou děkují všem zákazníkům za jejich přízeň.

Jiné znázornění sv. Vavřince
najdeme na oltářním obrazu
zajímavého kostela
svatovavřineckého zasvěcení
v obci Církvice na Kutnohorsku
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Doplňovačka
Doplňovačka – zajímavá místa v Pardubickém kraji
Tajenka letní doplňovačky byla: Hrad Žampach
Hrad Žampach je zřícenina hradu rozkládající se na stejnojmenném zalesněném návrší v obci Žampach, asi 6 km jihozápadně od města Žamberk. jihozápadně od města Žamberk. Hrad Žampach byl založen ve druhé polovině 13. století za posledních Přemyslovců v rámci kolonizace
řídce osídleného pohraničního pralesa východních Čech, který byl královským majetkem. V hradním areálu, dnes zcela zalesněném, se dochovaly na předhradí pouze nevýrazné zbytky zdí hospodářských budov a obvodové hradby. V někdejším hradním jádru se dochovaly valeně klenuté
přízemní prostory obytného paláce, přízemní zaklenutý relikt brány, zasypaný až po úroveň klenby a pozůstatky hradeb na severní straně jádra.
Poslední terénní úpravy v prostoru hradu proběhly v roce 2011, kdy byla
z důvodu havarijního stavu odstraněna dřevěná lávka spojující od 70. let
20. století předhradí s jádrem a tuto komunikaci nahradila v roce 2013
pěšina s dřevěnými schody vedoucí přes těleso hradního příkopu. Dřevěnými zábranami byla taktéž zajištěna místa, kde hrozil pád ze
strmého svahu a podél přístupové cesty na hrad, počínaje areálem zámeckého parku a samotným hradním areálem konče, byly instalovány informační cedule pro turisty. Společně s hrady Potštejn a Litice nad Orlicí se hrad Žampach každoročně stává jedním z východisek turistického pochodu Přes tři hrady.
(text a foto čerpáno z internetu)

V rámci losování se výhercem stal Petr Černý,
gratulujeme. V redakci Roštu je připravena malá
věcná odměna. Všem ostatním děkujeme a těšíme se na nové odpovědi, které zasílejte jako vždy
na e-mail: rost@mestoprelouc.cz.

DOPLŇOVAČKA
Tajenku doplňovačky, kterou je …, najdete v prostředním řádku.
1. Prostší událost. – 2. Výrobky z mléka. – 3. Nestatečný člověk (obecně). – 4. Zadní sedadla motocyklů. – 5. Převaha. – 6. Trávy. – 7. Aviatička.
– 8. Ručnice se třemi hlavněmi. – 9. Alkoholička.
– 10. Tmy. – 11. Záznam peněžní hodnoty. –
12. Několik primitivních plavidel.

Vaříme s Roštem
Bramborové knedlíky se švestkami
Léto ještě nekončí, na zahradách dozrávají švestky a my
vám nabízíme recept na výborné bramborové knedlíky se
švestkama.
Suroviny: 0,50 kg brambor, máslo 0,5 lžičky soli, moučkový

cukr, 210 g hrubá mouka, mák mletý, 0,50 g švestky, 70 g dětské
krupice, 1 ks rozšlehaného vejce
Postup: Brambory uvaříme ve slupce a necháme vychladnout.
Umeleme nebo nastrouháme, přidáme sůl, vejce, mouku a krupici
a vypracujeme těsto. Pomocí mouky těsto rozválíme na tenčí plát,
nakrájíme asi 4x4 cm čtverečky a na ně klademe omyté a osušené
švestky, které pečlivě zabalíme a vytvarujeme knedlíky.
Knedlíky vkládáme do vroucí vody, několikrát opatrně promícháme, aby se nepřichytily ke dnu. Vyndáváme jakmile vyplavou.
Podáváme s mletým mákem, posypané cukrem a pokapané máslem. Zdobíme krémovou smetanou a mátou.
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Příští číslo Roštu vyjde v pátek 1. 10. 2021.

Pokračování programu na předposlední straně.

