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Přelouč – revitalizace sídelní zeleně
Další projekt zaměřený na zlepšení stavu ze-

leně ve městě nese název Přelouč – revitalizace
sídlení zeleně, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/
/0013792, který získal podporu z Evropského
fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci Ope -
 račního programu Životní prostředí. Rozhodnu -
tím o poskytnutí dotace byly městu přiznány
finanční prostředky v max. výši 471 786,21 Kč.

Realizací projektu dojde k obnově ploch
a prvků veřejné zeleně, zlepšení jejich funkční-
ho stavu ošetřením stromů a výsadbami stro-
mů a keřů. Nedílnou součástí akce je i následná
péče o výsadby. Revitalizace je řešena ve 4 lo-
kalitách – Masarykovo náměstí včetně prosto -

ru před kostelem sv. Jakuba, duby u Račan-
ského rybníka, hřbitov a náves v místní části
Štěpánov. Jedná se vesměs o exponovaná mís -
ta v návaznosti významných objektů ve městě,
kde kosterní významná zeleň je ve zhoršeném
zdravotním stavu a je vhodným způsobem za-
jistit prodloužení její životnosti, zajištění bez-
pečnosti, příp. provést její obnovu. Ve Štěpáno-
vě jde především o koncepční řešení významné
plochy v obci dosadbou dřevin.

Veřejnou zakázku malého rozsahu získal
pan Michal Kindl, a to s nabídkovou cenou ve
výši 719 594,38 Kč bez DPH. Práce byly zaháje-
ny v únoru 2022 a potrvají společně s násled-
nou péčí o novou zeleň do listopadu 2024.

Ing. Lada Kubínová

Oprava požární nádrže v Tupesích
Ke konci března byly dokončeny stavební

práce v rámci opravy požární nádrže v Tupe-

sích. Odtěžily se zde nejdříve nánosy sedimen-
tů, dále se opravila nábřežní zeď a zábradlí.
Zhotovitelem této zakázky malého rozsahu by-
la společnost ZEMPRASTAV spol. s r. o., Miletín. 

Text – MG, fotografie Miroslav Beránek

Nové parkety 
v sále Občanské záložny

Pro letošní rok je připraveno několik men-
ších i větších stavebních a rekonstrukčních pro -
jektů v Občanské záložně. První a nejnároč-
nější opravou byla parketová podlaha v sále.
V tuto chvíli jsou již všechny parkety vymě-
něné a po dlouhých letech máme v sále, kde
se koná velká část kulturních a společenských
akcí našeho města, krásnou novou podlahu. 

Dále se počítá s novými závěsy, záclonami
a zatemňovacími roletami do oken v sále, s úpra -
vami ve zvukové kabině, s novým stupínkem
(podiem) na balkoně. V plánu jsou také podle
finančních možností i opravy na hlavním pó-
diu včetně nového ochranného nátěru, látko-
vý potah předscény, výměna bočních výkrytů
(šály) a případně i nová opona. Vše bychom
chtěli stihnout do dalšího předávání Cen Fran -
tiška Filipovského letos v září. Také se plánuje
renovace parket v baletním sále. Dále se opra -
vily panty hlavních vchodových dveří, a ještě
se počítá s instalací elektronického otvírání
v nočních hodinách. 
Text – MG ve spolupráci s Hanou Mencovou,

fotografie Helena Danielková

Úprava nebytových prostor 
v Choceňské ulici čp. 877, Přelouč

V druhé půlce března odstartoval projekt
„Stavební úprava nebytových prostor, Choceň-
ská čp. 877, Přelouč“. Cílem těchto stavebních
prací je vybudování tří bytů v 1. N.P. stávající
dvoupodlažní administrativní budovy, vybu-
dování výtahu a příjezdové rampy, přemístění
stávající chráněné dílny do 2. N.P. Stavba je ře -
šena s umožněním přístupu do obou podlaží
po venkovním a vnitřním schodišti a zároveň
nově zřízeným výtahem. S ohledem na existen -
ci chráněné dílny v této budově a její provoz bu -
de realizace probíhat ve dvou etapách. V rámci
1. etapy dojde na výstavbu výtahu a přístupo-
vé rampy k výtahu včetně stavebních úprav
stávající budovy pro připojení výtahu a jeho 

zprovoznění, výstavbu vodovodní přípojky,
výstavby kanalizační přípojky, výměnu zdroje
vytápění v kotelně včetně souvisejících prací,
rozvodům plynovodu v budově od plynoměru
do napojení zdroje vytápění, rozvodu elektro
v budově pro napojení budovy na novou pří-
pojku elektro, vybudovanou společností ČEZ
Distribuce, a. s., pro zajištění provozu výtahu
a zdroje vytápění, případně s přepojením celé
budovy a také k přestěhování chráněné dílny
z 1. n. p do 2. n. p. V rámci druhé etapy pak bu -
de následovat rekonstrukce 1.n.p. budovy na
byty včetně všech souvisejících prací. Zhoto-
vitelem této zakázky byla vybrána společnost
Stavební podnik Přelouč, s.r.o. 

Text – MG, fotografie Štěpán Bartoš

Rada města
Dne 7. března 2022 se uskutečnila 88. schůze Rady města Pře-

louče. Na programu jednání bylo celkem 18 hlavních bodů, mezi které
patřilo například schválení dodatku č. 1 SoD „Rekonstrukce Veverkovy
ulice, Přelouč / Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Pře-
louč/Komunikace pro chodce a cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dob-
rovského a Kolínskou, Přelouč“ s dodavatelem D & D PROFI, s.r.o., Par-
dubice. Dále to bylo také schválení dodatku č. 2 SoD „Stavební úpravy
jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714,
Přelouč“ s dodavatelem Raeder & Falge s.r.o., Lovosice, kterým se cena
navýšila o 234 749,85 bez DPH a zároveň se sloučila 2. a 3. etapa s ko-
nečným termínem dokončení akce do 31. 8. 2022. Projednalo se také
zřízení věcného břemene a majetkový převod. Radní schválili výzvu
k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k ve -
řejné zakázce „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu“. Projed -
naly se také například zápisy ze schůze KMS Tupesy ze dne 18. 2. 2022,
rozšíření kamerového systému – pořízení a umístění nové kamery pro
dohled nad autovraky, zápis z jednání kulturní a školské komise ze dne
21. 2. 2022, zápis sociálně zdravotní komise ze dne 10. 2. 2022. Rada
souhlasila se zapojením našeho města do mezinárodní kampaně
„Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2022 na budově
č.p. 25., dále také smlouvu o spolupráci s nadačním fondem Nové Čes -
ko na realizaci protidrogového programu REVOLUTION TRAIN, který
je určen žákům přeloučských základních škol. Poprvé naše město také
schválilo poskytnutí dotace Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka. Na
podporu ukrajinského lidu radní schválili vyvěšení vlajky Ukrajiny před
budovou městského úřadu našeho města. 

V rámci 89. schůze Rady města Přelouče ze dne 21. března 2022
radní například odsouhlasili bezúplatnou instalaci a provoz telekomu-
nikačního zařízení společnosti SOFTLINK s.r.o., Kralupy nad Vltavou, na
sloupech veřejného osvětlení v Přelouči, pro dálkový odečet vodomě rů
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., dále také například
smlouvu o dílo na akci Přelouč – kanalizace část 2 – oprava a investice –
úsek Š až Š3, týkající se opravy splaškové kanalizace pod vodotečí Švar-
cava ve Sportovní ulici v Přelouči se společností KAVE Bau s. r. o. Par-
dubice za částku 591 781,68 Kč bez DPH. Také na této radě došlo na
projednání zřízení věcného břemene a majetkových převodů. Odsou-
hlasil se ceník a garantovaná nabídka pečovatelské služby našeho měs-
ta. Na vědomí rada vzala přehled produkce komunálního domovního
odpadu v roce 2021, zápis ze zasedání sociálně zdravotní komise ze
dne 15. 3. 2022 a ze schůze OV Mělice ze dne 12. 3. 2022, dále také ze
schůze kulturní a školské komise ze dne 18. 3. 2022. Rada schválila a vy -
dala nařízení města Přelouče, kterým se zakazují některé formy prodeje
zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích s účinností od
1. 4. 2022. Projednala se zde také analýza využití MHD Přelouč za rok
2021, kterou zpracoval Ing. Pavel Matouš. Schválila se také dotace na
pořádání „Pobřežního festivalu“ Přelouč, který se uskuteční ve dnech
14. – 17. 7. 2022 v našem městě. Všechna usnesení z rady města nalezne -
te na stránkách města.

MG

Ředitel Technických služeb města Přelouče
příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa

DISPEČER(ka) PROVOZU
(kumulovaná funkce: fakturant, skladový účetní)

platové zařazení: platová třída 7
(podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění) 

Předpoklady
Uchazeč musí být fyzická osoba, která je:
•   starší 18 let 
•   občanem České republiky s trvalým pobytem na území ČR
•   je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná.
•   absolvent ÚSO ekonomického, stavebního, resp. strojního zaměření

Jiné požadavky na znalosti a vlastnosti uchazeče
Znalost práce na PC (WORD, EXCEL, POHODA), řidičský průkaz sku-
piny „B“, komunikativnost, řídící a organizační schopnosti. Bydliště na
území města, resp. místních částí a praxe v oboru výhodou. Dobrý
zdravotní stav, pracovitost, svědomitost a samostatnost. Požadovaný
nástup 1. 6. 2022. 

Předpokládaná náplň práce
•   metodické a operativní plánování a řízení pracovních činností
•   evidence docházky a dopravy, vč. sledování spotřeby PHM, pra-

covní výkazy 
•   skladové a odpadové hospodářství, evidence odpadů                      
•   spolupráce na inventarizaci majetku
•   fakturace v rámci doplňkové činnosti, evidence přijatých a vyda-

ných faktur
•   evidence a realizace objednávek, příprava smluv 
•   elektronická spisová a archivační služba, firemní korespondence

Písemná přihláška musí obsahovat
•   jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, místo trvalého

bydliště a stručný životopis se zaměřením na stupeň a typ vzdělání,
dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti.                    

•   výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců 
•   úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání

Místo, způsob a termín podání přihlášky
Písemně nebo osobně v obálce s označením „výběrové řízení – dispe-
čer“ na adresu: Technické služby města Přelouče, Choceňská 1771,
535 01 Přelouč, do pátku 29. dubna 2022, do 14.00 hod.

Způsob výběrového řízení
Dvoukolově. V prvním kole bude počet uchazečů výběrem dle před-
ložených dokladů snížen na tři. V druhém kole proběhne pohovor s ucha -
zeči vybranými v průběhu prvního kola. Oznámení o termínech a výsled -
cích jednotlivých kol výběrového řízení obdrží uchazeči písemně. 

Bližší informace je možné získat 
u ředitele Technických služeb města Přelouče na tel. čísle 603 544 601

Odbor správy majetku – aktuality
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padech. Město prostřednictvím Přeloučské -
ho Roštu, prostřednictvím webových strá-
nek, pomocí hlášení městského rozhlasu a le-
táčku informuje občany o systému nakládání
s komunálním odpadem, o možnostech, ja-

ké město občanům nabízí; jaké odpady se
ve městě třídí, jakým způsobem apod. 

Město Přelouč děkuje všem občanům,
kte  ří zodpovědně třídí, dále svozové spo-
lečnosti a technickým službám za spoluprá-

ci, základním školám a sběrným surovinám
za nezištnou pomoc při poskytování pod-
kladů spojených s vykazováním sebraného
množství odpadu. 

Ing. Helena Klápová

Příjmy: Na místním poplatku za komunální
odpad bylo za rok 2021 vybráno 5 488 315 Kč;

spolu s výtěžkem od kolektivních systémů
za vytřídění využitelného odpadu a použi-

tého elektrozařízení ve výši 2 044 403 Kč či-
nily příjmy celkem 7 532 718 Kč. 
Výdaje: Oproti tomu výdaje za systém na -
klá dání s komunálním odpadem za rok 2021
činily 12 780 756 Kč; výdaje tedy značně pře -
vyšují celkové příjmy.

Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že
oproti roku 2020 došlo v roce 2021 k nárůs-
tu celkového množství domovního odpa-
du; zároveň ale došlo ke zvýšení u produkce
využitelného odpadu. U produkce směsné-
ho odpadu došlo k poklesu, k navýšení do-
šlo u objemného odpadu a nebezpečného
odpadu, kde převážnou většinu tvoří barvy,
lepidla a pryskyřice obsahujících nebezpeč-
né látky předané ve sběrném dvoře. Využi-
telný odpad je předáván prostřednictvím
svozové společnosti do zařízení na využívá -
ní odpadu nebo na třídící linku, kde dochá -
zí k dotřídění sebraného odpadu a odkud
je potom pře dáván k využití. Nevyužitelný
odpad je uklá dán na skládce. Nebezpečný
odpad je ukládán na skládku nebezpečné-
ho odpadu. 

Celoročně probíhal svoz biologicky roz-
ložitelného odpadu pomocí hnědých ná-
dob; od dubna do listopadu probíhal svoz
bioodpadu rostlinného původu ze zahrád-
kářských kolonií a chatové oblasti Březiňák.
Svoz bioodpadu probíhal i od bytových do -
 mů na sídlišti, a to na pěti stanovištích. Svoz
plastu a nápojových kartonů od rodinných
domů pomocí žlutých popelnic probíhal
s frekvencí svozu 1 x 14 dní; do žluté popel-
nice je možné vhazovat i plechovky od ná-
pojů. Svoz papíru od rodinných domů po-
mocí modré popelnice probíhal s frekvencí
svozu 1 x 4 týdny. Dále probíhal svoz po-
užitého textilu prostřednictvím bílých kon-
tejnerů. Rovněž probíhal svoz drob né ho
použitého elektrozařízení prostřednictvím
červených stacionárních kontejnerů a svoz
jedlého oleje a tuku prostřednictvím ozna-
čených černých nádob; jedlý olej v plas  to -
vých uzavřených nádobách bylo možné od -
ložit na víko při svozu hnědé nebo černé
popelnice. V rámci zpětného odběru bylo
občany v místech zpětného odběru pře dá -
váno použité elektrozařízení. Od kolektiv-
ních systémů v rámci tříděného odpadu
a zpět ného odběru použitých elektrozaříze-
ní, za sběr textilu a za prodej skla byla měs-
tu vyplacena odměna ve výši 2 044 403 Kč. 

Systém nakládání s komunálním odpa-
dem je dán stávající obecně závaznou vy-
hláškou, která odpovídá požadavkům na
třídění odpadů podle nového zákona o od-

Produkce domovního komunálního odpadu v roce 2021

Jako každý rok přinášíme přehled druhů a množství sebraných využitelných složek ko-
munálního odpadu prostřednictvím sběrných nádob, sběrného dvora, sběrných surovin
nebo formou sběru žáků v základních školách a zároveň celkový přehled produkce komu-
nálního domovního odpadu. 

V následující tabulce je uveden přehled množství vyprodukovaného komunálního do-
movního odpadu v období 2017–2021; domovní odpad zahrnuje tyto složky komunálních
odpadů: využitelný, nebezpečný, objemný, směsný:

Přepočet na obyvatele v kg:

V následující tabulce uvádíme přehled jednotlivých druhů a množství využitelných
složek komu nálního odpadu:

Využitelný odpad v přepočtu v kg na 1 občana:

D 14. 4. 2022 18 .

V 15. 4. 18. 4. ZAVŘENO.

NE PRODLOUŽENA OTEVÍRACÍ DOBA DO HODIN

ELIKONOČNÍ SVÁTKY AŽ

Vážení spoluobčané,
v rámci svozu jedlých olejů v PET lahvích, je třeba dodržet násle-
dující:
1)  jedlé oleje dávat pouze do plastových PET lahví o objemu 1,5 – 2 l,
2)  plastová lahev musí být v pořádku, nesmí být prasklá a musí být

dobře a pevně zašroubována,
3)  lahev umístit v prohlubni u víka popelnice,
4)  nově je možné umístit lahev nejen na popelnici při svozu SKO

a BIO, ale také na modrou popelnici (papír) a žlutou popelnici
(plast).

Svozové vozidlo press je vybaveno kovovou bedýnkou, kam po-
sádky převzaté lahve z popelnic ukládají. Pokud je kapacita bedýn-
ky plná, nelze další PET lahve s oleji převzít. Z tohoto důvodu je

třeba připravit PET lahev s olejem na další popelnici, která se bu-
de svážet.

Výše uvedené se týká pouze svozu jedlých olejů u rodinných
domů!!

Pro bytové domy platí odkládání jedlých olejů do speciálních
černých popelnic, které jsou na některých stanovištích ve městě
(ul. Jiráskova – COOP, ul. Pražská – AMIPA, hotel Fontána – par-
koviště, Edvarda Beneše – Hodinářka, ul. Obránců Míru – obchod,
ul. Jižní – za trafačkou, Pardubická 91 – věžák u Benziny, ul. Hálkova,
ul. Palackého – naproti chovatelům, ul. Jana Dítěte).

Děkujeme za spolupráci a vzorné třídění odpadů 😊.
Markéta Kejdanová, DiS.

Jedlý olej a tuk v PET lahvích
v rámci svozu BIO, SKO, plastu a papíru u rodinných domů
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Výstava obrázků v rámci projektu
ČISTÁ PŘELOUČ

Od 4. do 27. 4. 2022
je pro veřejnost k dispo -
zici výstava obrázků žá-
ků Základní školy Masa -
rykovo náměstí na téma
ČISTÁ PŘELOUČ. Záro-
veň žáci 8. B k výstavě
přiložili také VÝZVU ke
zlepšení třídění a snížení
produkce odpadů v na -
šem městě. Obrázky na -
leznete ve vstupním ves -
tibulu městského úřadu

a také v městské knihovně. Připojte se a společně ušetříme pro
na še město 1 milion Kč!!! 

Projekt vznikl ve spolupráci kulturní a školská komise, odboru
životního prostředí a Městské knihovny Přelouč.

Pomoc Ukrajině
Do našeho města k 31. 3. 2022 z Ukrajiny přicesto -

valo celkem 281 občanů. Z toho 9 dětí ve věku do 3 let,
9 dětí ve věku do 6 let, 68 do 15 let, do 18 let celkem

20 občanů a zbývajících 175 občanů je starších 18 let. Přeloučské
školy mateřské a základní se postupně snaží umístit ukrajinské děti
do jednotlivých tříd podle svých možných kapacit. Velká část dospě -
lých se snaží najít si co nejrychleji práci. Ubytování jsou na ubytov -
nách, střechu nad hlavou poskytli také například dobrovolní hasiči
v prostorách své základny ve Zborovské ulici. Po celou dobu fungu -
je humanitární sbírka pro Ukrajinu právě v této budově hasičské
zbrojnice. Velice v této těžké chvíli ukrajinským občanům pomáhá
přeloučská Charita a sociální odbor našeho městského úřadu, dále
také například Dům dětí a mládeže Přelouč. Přeloučská Charita od
pondělí 28. 3. 2022 zajistila chod adaptační skupiny, kam mohou do -
cházet děti, které mají se vstupem do školského zařízení větší psy-
chické a sociální problémy. Velké poděkování patří vám všem, kteří
jakýmkoliv způsobem občanům Ukrajiny pomáháte.

Texty a fotografie – MG

4/22
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Znovu zpíváme! 
Po dvou těžkých letech, kdy jsme

vzhledem k proticovidovým opatře-
ním nemohli pravidelně zkoušet, jsme
opět začali zpívat! V prosinci se s námi
rozloučil sbormistr pan Petr Vacek.
Vzhle dem ke svému pracovnímu vy-
tížení již dirigování sboru nebude ča-
sově zvládat. Pan dirigent se našemu
sboru věnoval od roku 2007 a za jeho
vedení jsme dosáhli mnohých úspěchů.
Rádi bychom poděkovali za dlou ho le -
tou činnost nejen jemu, ale i Mgr. Dra -
 hoslavě Jiroutové, naší předsedkyni.
V lednu to vypadalo, že se sbor rozpad -
ne, ale to se naštěstí nestalo. Funkci ve -
 doucího sboru převzal pan Radim Ku-
bát a domluvil se s paní Annou Grec-
manovou, dirigentkou dětského sboru
Rošťák. Ta se nás ujala jako naše no -
vá sbormistryně. Začali jsme zkoušet
kon cem ledna a přijali jsme mezi sebe
i nové členy. Zpíváme každý pátek od
17:45 hod. v budově ZUŠ v Přelouči,
a pokud by se k nám chtěl přidat ně -
kdo další, rádi ho přivítáme. V plánu
zatím máme květnové vystoupení na
setkání sborů v Pardubicích, kam nás
pozval organizátor festivalu, pěvecký
sbor Perštýn-Ludmila-Suk. V prosinci
loňského roku jsme měli oslavit sté vý-
ročí založení sboru slavnostním vánoč -
ním koncertem. Bohužel se tak kvůli
covidu nestalo. Těší nás, že můžeme
zpívat dál a že sbor bude reprezento-
vat město Přelouč i v dalších letech!

Sbor JBF

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE



Kultura

11

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Zprávy z Klasu
8. března konečně proběhla členská schůze.

Zhodnotili jsme absolvované akce, naplánovali
si další. Jednalo se o volební schůzi. Výbor se ob-
měnil a rozšířil na sedm členů. V druhé polovině
setkání jsme promítali fotografie z našich výletů
v posledních dvou letech. 

9. března se sedm našich členů zúčastnilo
„MDŽ seniorů“, akce, kterou pořádala Rada se -
niorů Pardubického kraje. Konala se v Kulturním

domě v Hronovické ulici Pardubice. V programu,
který moderoval p. Jančařík, vystoupili členové
Pardubické filharmonie s pásmem o životě a díle
Jaroslava Ježka, dále zpěváci Viktor Sodoma a Jo -
sef Sochor. Shromáždění přišel pozdravit hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický, který pří-
tomným také zazpíval písně Karla Hašlera. Vy -
stoupila také Žesťová harmonie z LŠU Havlíčkova
ulice, který byla nominovaná do soutěže Zlatý
oříšek. Program se nám líbil, rádi se zúčastníme
7. 4. setkání na téma Den pro zdraví seniorů. Ko-
ná se v Paláci Pardubice (AFI). 

Na 22. 3. jsme si dojednali návštěvu Hvězdár-
ny a planetária v Hradci Králové. Pracovníci hvěz -

dárny nás seznámili s podobou jarní oblohy, na-
učili jsme se poznávat některá souhvězdí. Virtuál -
ně jsme se proletěli nad naší zemí, prohlédli si
i planety, obíhající naší zemi. Snad nejkrásnější byl
film o letu dvou amerických sond Voyager, které
byly vypuštěny k Saturnu, Jupiteru, Uranu a Nep -
tunu. Zvlášť záběry měsíců planety Jupiter nás
fascinovaly. Prohlédli jsme si i dalekohled, kte -
rým pracovníci pozorují Slunce. Návštěvu hvěz-
dárny a planetária doporučujeme všem. 

V dubnu se chystáme na procházku po nauč -
né stezce kolem lomu v Prachovicích a návštěvu
Moravské Třebové s průvodcem. 

Kubátovi
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ
Březen – měsíc čtenářů

Knihovníci se vždy těší na jaro, zejména kvůli březnovým akcím pro čte -
náře. My jsme na tom úplně stejně a natěšené školy i školky také. A tak jsme
všechna úterní, čtvrteční i páteční dopoledne, kdy je půjčovna zavřená, vě -
novali povídání o čtení a o knížkách s dětmi všeho věku. A to nejen u nás
v Přelouči. Programy jsme „vyvezli“ i do knihovny ve Břehách, kde jsme pro
děti ZŠ Břehy připravili veselé literární dílny, a do ZŠ v Řečanech nad La-
bem. Tam jsme děti ze školní družiny pozvali do Školy čar a kouzel v Bra-
davicích. Na návštěvu k nám do knihovny přijely i děti z Chvaletic. A aby
toho nebylo málo, paní spisovatelka Magdalena Novotná navštívila žáky
1. stupně ZŠ Smetanova přímo u nich ve škole. Do ZŠ Masarykovo nám.
jsme zase pozvali Marii Terezii, aby dětem povyprávěla o životě ve své do-
bě. Připočtěte si karnevalové rejdy pro nejmenší a tři přednášky Univerzity
třetího věku včetně předávání „vysvědčení“ za minulý semestr ve vinotéce
U Kotýnků, přidejte provoz půjčoven, stěhování knih ze staré knihovny ve
Břehách do depozitáře a už víte, že jsme se v březnu nenudili.

L. Hývlová

Univerzita třetího věku 
Po dlouhých dvou semestrech, které se konaly ve virtuálním prostředí

a kdy jsme studovali online, se konečně opět se seniory scházíme a pracu -
jeme společně. Při kávě nebo čaji nejen studujeme téma probíhajícího se-
mestru, tedy skvosty barokního sochařství v Čechách, ale společně trénuje -
me i paměť a nově se také věnujeme dezinformacím v prostředí internetu.
Na květen máme naplánovaný „školní výlet“ do barokní Kroměříže, aby-
chom si vynahradili dlouhý čas bez možnosti někam vyrazit. Nemáte chuť
se k nám v příštím semestru přidat? Informovat se můžete v Městské kni-
hovně.                                                          L. Hývlová

Karnevalový Bookstart
Březen sice nebyl měsíc karnevalů, ale našim nejmenším čtenářům to

vůbec nevadilo. V knihovně vyzdobené pestrými barvami jsme společně
s dětmi i rodiči vesele rejdili, soutěžili, tancovali a také četli veselé karne-
valové příběhy. Někteří naši malí hosté se mezi sebou dost dlouho neviděli

a měli tedy radost dvojnásobnou. Zahájili jsme tak opět větší společné ak -
ce a už teď se těšíme na sobotu 23.4. odpoledne, kdy si s nejmenšími v par -
ku za Záložnou zasoutěžíme a zadovádíme na téma čarodějnic. Srdečně
zveme všechny, kteří se k nám chtějí přidat.

L. Hývlová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI 
NABÍZÍ NOVÉ TITULY A ZVE K NÁVŠTĚVĚ

4/22

NAUČNÁ LITERATURA
Psychologie
PERGLER, Jan, 1969-
Jak se z toho nezbláznit: duševní zdra -
ví, zdravý rozum a odolnost v čase kri -
ze. Praha: Zeď, 2021. 313 stran. Děvět
význačných osobností předkládá od-
povědi na to, co se děje s lidskou psy-
chikou v krizových situacích, když je
vystavena dlouhodobému stresu, a to
ve spojitosti se současnou situací ko-
lem pandemie koronaviru.

Sociologie
CARROUÉ, Laurent, 1958-
Atlas globalizace: jedna Země, mnoho
světů. V Brně: Lingea, 2021. 95 stran:
ba revné ilustrace, mapy. Atlas nahlíží
na současnou globalizaci i pozice států
a oblastí z mnoha úhlů pohledu a vše
názorně přibližuje také na mapách
a v grafech. 

Umění
MIKŠ, František, 1966-
Gombrich: tajemství obrazu a jazyk
umění: pozvání k dějinám a teorii umě -
ní. 4. rozšířené vydání. Brno: Books &
Pipes, 2021. 397 stran: ilustrace (pře-
vážně barevné), portréty; 25 cm. Ob-
sahuje bibliografii, bibliografické od-
kazy a rejstřík.

Hudba
VOSTÁREK, Ladislav, 1946-
Jen jednou dostat šanci: Katapult, Tur -

bo, Ringo Čech, OK Band a mnozí dal ší,
jak si je pamatuje jejich manažer a tex -
tař. Praha: vlastním nákladem Ladislav
Vostárek, 2021. 184 stran: ilustrace
(některé barevné), portréty.

KRÁSNÁ LITERATURA
MANNING, Kirsty
Ztracené klenoty. První vydání. Praha:
Metafora, 2021. 309 stran. Dramatic-
ký příběh, v němž se prolíná součas-
nost s počátkem 20. století.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MORNŠTAJNOVÁ, Alena, 1963-
Teribear: tajemství modré krabice.
V Pra ze: Albatros, 2022. 125 stran: ba -
revné ilustrace. Proč jsou blechy uži -
tečné? Potřebují veverky brýle? Kolik
ořechů se vejde do zeleného batohu?
A kdo je to vlastně ten Teri? Teribear
je méďa hrdina! A také je to už dlouhé
roky maskot Nadace Terezy Maxové.
Napínavé chlupaté dobrodružství za -
počne v modré krabici, poté Teri na -
vštíví zoologickou zahradu, les a do-
konce i cirkus. S kým se při tom sezná-
mí? Jaké překážky překoná? A podaří
se mu najít domov? Ilustrované vyprá -
vění o přátelství, odvaze a odhodlání
ukáže rodičům i dětem, že ke štěstí
může dojít, doskákat nebo dojet na
koloběžce úplně každý. Ať už je živý
nebo plyšový.

J. K.
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Velká omluva redakce 
za opožděnou gratulaci

Dne 27. ledna 2022 oslavili 
manželé Marta a Jiří MILEROVI 

diamantovou svatbu. 
Velice gratulujeme k úctyhodnému počtu
společně prožitých manželských let, pře-
jeme především hodně zdraví, vzájemné
lásky a spokojenosti i do let dalších.

redakce Roštu a SPOZ

Druhá omluva redakce patří manželům Jiroutovým. 
V přání k jejich zlaté svatbě v březnovém Roštu jsme bohužel
uvedli chybně jméno pana Jirouta, takže tímto napravujeme 

a omlouváme se. 

Zlatá svatba 

Ke zlaté svatbě blahopřejeme 
manželům 

Drahoslavě a Miloslavovi 
JIROUTOVÝM

a ještě jednou přejeme do dalších let
hodně lásky, zdraví a spokojenosti. 

Vzpomínka

Dne 19. dubna 2022 uplyne již 20 let
od úmrtí naší 

maminky a babičky 
Jiřiny ČERNOHLÁVKOVÉ.

Vzpomínají dcera Ivana, syn Oldřich,
vnuk Martin.

Stříbrná svatba 

Dne 19. dubna 2022 oslaví
manželé Andrea a Jiří ČAPKOVI

25 let společného života.
Gratulujeme ke stříbrné svatbě a přejeme jim 

i nadále mnoho štěstí, vzájemné lásky a spokojenosti. 

PŘELOUČÁCI 
Jubilanti březen
Růžena Štěpánková 96 let
Růžena Kohoutková 94 let
Marta Štrumlová 93 let
Zdenka Štrýnková 90 let
Josef Sobotka 90 let
Marie Horká 89 let
Marie Cenknerová 88 let
Marie Samková 87 let
Květoslava Čížková 86 let
Miloslava Zdobnická 86 let
Květoslava Hrdá 86 let
Vlasta Matyášová 86 let
Eduard Kocurek 86 let 

Libuše Machačová 86 let
Alenka Ondráčková 85 let
Juraj Zachar 85 let 
Josef Šedivý 80 let
Věra Hronová 80 let
Jiřina Vančurová 80 let
Vladimír Špirk 75 let
Stanislava Herodesová 75 let
Bohumila Heřmanová 75 let
Miluše Stradiotová 75 let 

Stříbrná svatba
Jitka a Bohumír Černých 29. 3.
Petra a Luděk Hroudovi 29. 3.

Noví občánci v našem městě
Představujeme vám další nové občánky našeho města, kteří se narodili od září do prosince 2021.

Všem přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a ať se jim v životě daří.

Dominika Icíková Ema Černá

Adam Matyáš Šubrt Diana Hambálková Jan Marek

Kristián a Maxmilián Vamberských Viktorie Ceplová Sofie Krejčíková

Eva Macháčková

Kristián Novák Jindřiška Hanušová Viktorie Bernkrautová Izabela Goldová
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Básnička na duben… 
… od třeťáků na téma JARO

                            Jaro
                            Daniel Málek 3. A

                            Jaro
                                 Natálka Jelínková 3. C

                                   Na jaře je zábava,
                                   když zelená se zahrada.
                                   Kvítí roste barevné
                                   a vše je hned veselé.

Lyžařský výcvik
Na lyžařský výcvik jsme se vydali do Jeseníků do obce Stará Ves u Rý -

mařova na chatu Orientka. Hned po příjezdu nás přivítala maji telka cha -
ty Pája. 

Druhý den jsme šli hned po snídani lyžovat, potom na oběd a od  po -
čívat. Po odpočinku se šlo opět lyžovat. Každý večer byl pro gram, aby
byla legrace. A takto jsme si užívali celý týden. Jen ve stře du jsme mís -
to odpoledního lyžování vyrazili na procházku do nedalekého lesa.

Ve čtvrtek se konaly závody ve slalomu na lyžích, ale i snowboar du.
Každý dostal diplom a ti nejlepší i věcnou cenu, za kterou děku jeme na -
šemu sponzorovi, firmě AMAKO.

V pátek jsme se všichni vrátili domů s úsměvem na tváři a se vzpo-
mínkami na celý život. Děkujeme panu učiteli Dočkalovi, paním učitel -
kám Semerádové, Bezdíčkové, Hebké a dceři pana učite le Denče za zpro -
středkování nezapomenutelného zážitku.

Eliška Doleželová a Eva Čapková, 8. B

Teplákový den
Tentokrát nám projekt Hrdá škola připravil nejen pohodový, ale

pře devším pohodlný den, do kterého se s velkou radostí zapojili děti
i učitelé. Za všechny zúčastněné vybíráme foto 2. A.

Zimní olympiáda 
11. únor byl ve 3. A ve

znamení zimních olympij-
ských her. Zprvu teo reticky
a aktuálně, pak ve sportov-
ním duchu i prakticky na no-
vém kluzišti.

Kdo neměl brusle, mohl
si tam zapůjčit a zkusit hru
na způsob curlingu. Bylo to
super!
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Multimediální preventivní program – 
bezpečné partnerské vztahy

V pondělí 17. 1. se žáci devátých tříd zúčastnili preventivního programu
pořádaného sdružením ACET. Tématem bylo předcházení rizikovému cho -
vání mládeže, především pak bezpečné partnerské vztahy. Žáci během mul -
timediálního programu nejprve zhlédli krátký film, který je seznámil např.
se základními informacemi o viru HIV. Následně se zapojili do několika
aktivit k tématu a velmi přínosná byla také závěrečná debata s lektorem
preventivního programu. 

Školní kolo dějepisné olympiády
I v letošním roce proběhla na naší škole dějepisná olympiáda, která je

určena žákům 8. a 9. ročníků. Téma bylo „Šlechta v proměnách času“. Žáci
si mohli ověřit své znalosti z období raného středověku až do roku 1648,
kdy skončila třicetiletá válka. Otázky a úkoly byly zaměřené na osobnosti,
významné události, kulturu a hospodářství.Výsledky jednotlivých žáků
byly vyrovnané. Na prvním místě se umístil Ondřej Kosejk, na druhém
Antonín Salfický a třetí byl Adam Scheiber. Upřímně blahopřejeme a pře-
jeme další úspěchy!

Zeměpisná olympiáda
Ve čtvrtek 24. února se uskutečnilo školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁ -

DY. O účast ve školním kole byl projeven velký zájem, proto musela být do -
datečně rozdělena do dvou časových úseků. V soutěžní den se ve školní kni -
hovně sešlo celkem 42 soutěžících dychtivých ověřit své zeměpisné znalosti.
Olympiáda probíhala ve třech kategoriích – A, B, C (6.–8. třída + 2 žáci
z 9. ročníku). Soutěžící čekal test z fyzické a regionální geografie a také prá -
ce se školním atlasem. Nejvíce účastníků (18) bylo v kategorii C (8. ročníky
+ 9. ročníky). V kategorii A (6. ročníky) 17 a v kategorii B (7. ročníky) 7. A jak
to dopadlo? V kategorii A obsadil 1. místo Denis Tichý, 2. místo Verča Hu-
báčková a 3. místo dva soutěžící se stejným počtem získaných bodů – Pav -
la Cepková a Magda Froschová.V kategorii B obsadila 1. místo Anička Ky-
silková, 2. místo Eliška Zmítková a 3. místo Elen Salfická. V kategorii C
obsadila 1. místo Bára Zemanová, 2. místo dva soutěžící se stejným počtem
získaných bodů – Ondra Kosejk a Adam Scheiber a 3. místo opět dva sou-
těžící se stejným počtem získaných bodů – Anička Krčilová a Pavel Grubr.
Všem děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.

Školní družina
Začíná nám krásné počasí a my s radostí započali první jarní den na škol -

ním dvorečku. Bylo slunečno, což každému vždy dodá více pozitivní ener-
gie a radosti, žáci byli nejvíce nadšení z nového kolotoče, na který se moc
těšili. My si však ve školní družince užíváme každičký den, ať je venku zima
nebo teplo. Máme velikou výhodu v tom, že zde mohou žáci navštěvovat
vybrané zájmové kroužky – nejen ze Základní umělecké školy Přelouč,
což je velice příjemné i pro rodiče, kteří je nemusí nikam vozit. Máme zde
i kroužky v rámci školní družiny. Každý školní rok se mohou družinoví žáci
přihlásit na kroužek gymnastiky a florbal. O obojí je veliký zájem. Na flor-
bale je prostor se vyběhat, což je samozřejmě zapotřebí. Jde nám přeci o to,
aby si užili úplně všichni. To by se nám však moc nedařilo, když by měli
u se be míček stále jen jedni a ti samí, což by povětšinou byli ti starší a mlad -
ší žáci by se k němu neměli šanci dostat. Takže náklonnost k ostatním a po ro -
 zumění jsou pro nás všechny moc důležité záležitosti. Další věcí je ocenění,
dokázat pochválit spoluhráče, když se mu něco podaří. Ať už dá gól nebo
jen dobře přihraje či vychytá přihrávku. Zároveň být vždy nápomocný, po -
radit, co třeba by mohl udělat lépe, aby se mu ve hře lépe dařilo. Nejdeme si
zahrát, abychom si nadávali nebo se kritizovali, ale jdeme si to užít a záro -
veň se přiučit něčemu novému. Na konci vždy poblahopřejeme vítěznému
týmu a vzájemně si děkujeme za příjemně strávený společný čas. Gymnas -
tika je oproti florbalu kroužek o něco klidnější, avšak to neznamená, že se
na něm žáci nudí, či by se snad i nezapotili. Sice se zde nevyběhají, ale je

tu zapotřebí síla v rukou, disciplína, elegance a mrštnost. Vše se dá pocti-
vým tréninkem nacvičit – nejen hvězdy či kotrmelce poté zvládne úplně
každý. Když tedy není krásné počasí a nejsme venku na dvoře, nebo nemají
děti zrovna nějaký kroužek, tráví se čas v odděleních školní družiny, kde
si ne jen hrají a odpočívají, ale také zde vyrábějí, kreslí, zpívají a třeba i tančí.
Ta ková improvizovaná, nečekaná družinová diskotéka nejednoho žáka
zvedne ze židličky. A co je víc než dětská radost a smích?                          

Na lyžáku bylo fajn…

4/22
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Na jaře je venku krásně,
každý školák píše básně.
Na zahradě v záhonku, 
objevil jsem sněženku.

Ťuky, ťuky, ťuk, roste tam i buk.
Má zelené listí, co tak krásně šustí.
Je pod ním i bledulka, 
krásná jak ta sněženka.
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Lyžařské výcviky 2022: 
pokroky ve všech směrech! 
Rok se s rokem sešel, ozvala se zima a s ní

i lyžařská sezóna. I když byla situace vcelku slo-
žitá, pro sekundu, tercii, kvintu i sextu se nám
nakonec na konci letošního února lyžařský vý-
cvik uspořádat podařilo. 

Tercii a sextě jsme se snažili nahradit kurz
z roku 2021, který jim covid vzal. Přestože byl

pobyt na horách pro oba turnusy zkrácen opro-
ti normálním podmínkám, povedlo se naplnit
program kurzu beze zbytku. Zažili jsme vichři -
ci, chumelenici, oblevu, slunce s modrým ne-
bem i horská panoramata. 

Ti, kteří neuměli lyžovat, se to naučili a ti,
kteří již lyžemi i hůlkami vládnou, se ve svém
lyžařském umění zlepšili. 

Pobyt na horách není jen o lyžování, ale
i o zábavě, hrách a utužování kamarádských

vztahů. Součástí programu kurzu tedy byly
i kvízové hry, týmová spolupráce, závěrečná
diskotéka a samozřejmě i měření sil při závo-
du ve slalomu. 

Sečteno a podtrženo, lyžák se až na počá-
teční problémy velice vydařil. Všechny třídy
chválíme, byly vzorné jak na svahu, tak v cha-
lupě. Škoda jen, že si nemohly užít plnohod-
notně dlouhé kurzy. 

Miloš Půlpán 

IKAP-II: libo kolagrafii 
či satinýrku? 

Kroužek pro žáky základních škol ZŠ Pardu-
bice-Svítkov, ZŠ Smetanova Přelouč a ZŠ Chol -
tice prošel dalším pětitýdenním cyklem, tento-
krát téměř bez použití počítače s výraznějším
podílem ručních prací. V úvodních hodinách
si účastníci kroužku vyzkoušeli umělecké de-
korování papíru technikou tzv. „olejových“ či
„benzínových“ papírů. V dalších hodinách se
pak zabývali technikou kolagrafie – otisku z ko-
láže. Po vytvoření návrhu se žáci věnovali pří-
pravě tiskové desky metodou koláže a po jejím
dokončení pak připravenou tiskovou formu
otiskli na papír v několika exemplářích v hlu-
botiskovém lisu (tzv. satinýrce). 

Jan Netušil

Fotoseriál: rekonstruujeme
domov mládeže II.

V další části našeho seriálu se podíváme do
vyšších prostor domova mládeže, kde v lednu
započaly práce na rekonstrukci interiéru bu-
dovy. Jak je na přiložených snímcích patrné,
bourací práce stále pokračují. Zároveň byly
zahájeny práce na nových rozvodech elektro-
instalace a na vybudování nového vodovod-
ního řadu.

Po skončení rekonstrukce budou v těchto
prostorách nové učebny pro grafiky a fotogra-
fy a vznikne nové sociální zázemí. Miroslav Pavlata

d
u

b
e

n
 2

0
2

2

4/22

Přeloučské školství
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

16
4/22

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Okresní kolo ve hře 

na dřevěné dechové nástroje
Ve středu 16. 2. se naše škola zaplnila mla-

dými muzikanty, kteří ovládají hru na klari-
net, saxofon, hoboj nebo fagot. Konalo se zde
okresní kolo ve hře na dřevěné dechové ná-
stroje. V silné konkurenci 33 soutěžících se na-
ši žáci neztratili a hned 5 z nich vybojovalo
po stup do krajského kola ve Vysokém Mýtě.
Poděkování patří nejen jim, ale také jejich pe-
dagogům a korepetitorům. Zvláštní poděko-
vání pak patří Petře Lojínové za organizaci ce-
lé soutěže. O den později se v pardubické ZUŠ
Lon kova soutěžilo ve hře na příčnou a zobco-
vou flétnu. I zde měla naše škola úspěšné za-
stoupení a odvezla si 2 postupy do krajského
kola. Gratulujeme!

Hoboj:
Dominik Veverka (ze třídy F. Krytináře)
                                         – 1. cena s postupem

Klarinet:
Miroslav Erben (ze třídy V. Brablece)
                                         – 1. cena s postupem
Adéla Kozumplíková (ze třídy V. Brablece)

– 1. cena s postupem

Anna Kysilková (ze třídy F. Krytináře) – 2. cena
Antonín Doležal (ze třídy F. Krytináře)
                                                               – 2. cena
Vojtěch Kollár (ze třídy V. Brablece) – 3. cena

Fagot:
Eva Krejčíková (ze třídy F. Krytináře)
                                         – 1. cena s postupem

Nicole Amy Vindušková (ze třídy F. Krytináře)
– 1. cena s postupem

Zobcová flétna:
Agáta Holubová (ze třídy J. Mildeho)
                                         – 1. cena s postupem
Jan Macel (ze třídy J. Mildeho)
                                         – 1. cena s postupem

Žáci LDO úspěšní v projektu
Příběhy našich sousedů

V sále ZUŠ Karla Malicha v Holicích pro-
bíhaly v pátek 11. března závěrečné prezen-
tace projektu „Příběhy našich sousedů“ regio -
nu Pardubicko, kterého se aktivně účastnili
žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Pře-
louč. Projekt byl zaměřen na vzpomínky oby -
čej ných lidí, naši žáci absolvovali rozhovor
s přeloučským rodákem Pavlem Taichem. Za
výstup projektu zvolili naši žáci pod odbor-
ným vedením Kláry Tvrdíkové videozáznam
celého rozhovoru. 

Celý projekt byl soutěžního charakteru, v re -
gionu Pardubicko se jej účastnilo 6 skupin. Žáci
ZUŠ Přelouč ve složení Eliška Koberová, Joha-
na Vysloužilová, Anna Říhová a Šimon Dvořá-
ček získali za svou práci a závěrečnou prezen-
taci zasloužené první místo! Porota ocenila
jak profesionální zpracování medailonku o pa-
nu Taichovi, tak bezchybnou prezentaci pro-
jektu. 

Videozáznam rozhovoru s panem Taichem
je zveřejněn na webových stránkách projektu
Příběhy našich sousedů (www.pribehynasich-
sousedu.cz).

Jaroslav Šlais

Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR – sólový zpěv
Do okresního kola, které se konalo 22. 2. v Par dubicích, postoupilo z naší školy celkem devět

žáků. Šest z nich obsadilo krásné 3. mís to – Viktor Pitka, Elizabeth Minaříková, Nela Sovová, Klau -
die Pflegerová, Julie Ostrížová a Adéla Pokorná. Neméně cenné Čestné uzná ní si odnesl Adam
Heteš. Vítězi se potom stali Magdalena Sobotková a Jakub Janovský, který nás bude reprezen-
tovat i v krajském kole.

Za skvělou klavírní spolupráci bychom chtěli poděkovat paní Petře Lojínové a Veronice Dě-
dičové. Stejně tak patří dík všem rodičům, kteří podpořili své děti v náročné soutěži a sdíleli s ni -
mi každou minutu jejich přípravy i soutěž ního vystoupení.

Těšíme se na další spolupráci a radost, kterou můžeme svým zpěvem přinést i v této době.
Jana Bednářová
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Mateřská škola Kladenská 1332 Přelouč

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok: 2022/23

Žádosti (tiskopisy) k přijetí dítěte do MŠ budou k dispozici:
• ke stažení (www.materskeskolky.cz) od pondělí 11. 4. 2022
• k vyzvednutí v ředitelně: úterý 12. 4. 2022 v době 8.00 – 15.30 hod.

Tiskopisy, které musí být doloženy u zápisu 
k předškolnímu vzdělávání:
• Vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  (ČITELNĚ)
• Evidenční list 
• Kopie očkovacího průkazu dítěte – titulní strana se

jménem a adresou + očkovací kalendář
• Dohoda o docházce
• U cizinců – okopírovaný platný pas s povoleným po ‐

bytem dítěte na území ČR delším než 90 dnů + oko ‐
pírovaný platný pas zákonného zástupce a dítěte

• Souhlas zákonných zástupců se zasláním regis trač ní ‐
ho čísla (RGČ)

Doručení následujícím způsobem:
• předat osobně do ředitelny školy ve středu 4. 5. 2022

v době 7.00 – 15.30 hod.

• do datové schránky školy (každá škola má svou dato ‐
vou schránku)

• e‐mailem s uznávaným elektronickým podpisem (ne ‐
lze jen poslat prostý email!) 

• poštou
• do poštovní schránky od pondělí 2. 5. 2022 do pátku

13. 5. 2022 v době 7.00 – 16.00 hod.

Seznam přijatých dětí do MŠ 
na šk. r. 2022/2023 (dle RGČ) bude vyvěšen 

od pondělí 30. 5. 2022

Schůzka s rodiči nově přijatých (nepřijatých)
dětí se bude konat v úterý 7. 6. 2022
v 15.00 hodin na 1. pavilonu nahoře,

kde budou rozdána rozhodnutí.

V současné době stále více slyšíme ze všech
stran, jak děti málo čtou, nemají o kni hy zájem,
ztenčuje se jim slovní zásoba a zhor šuje výslov-
nost. Něco na tom nejspíš bude. Zamyslete se,
kdo z Vás dnes čte svým dětem pohádku třeba
před spaním?

V naší MŠ se aktivně snažíme vést děti ke klad-
nému vztahu ke knihám. Každý den dě tem čte-
me pohádky při poledním odpočinku, prohlíží-
me knížky a povídáme si o ob rázcích. Knihám,
jako takovým, většinou věnujeme část měsíce
března. Pomáhá nám v tom i město Přelouč, kon -
krétně městská knihovna. Ta nám už po několi-
kátý rok nabízí své prostory k návštěvě. Bývá to
vždy velice příjemně strávené dopoledne. Paní
knihovnice vždy vyberou a přečtou či převyprá-
vějí nějaký poutavý příběh a ochotně zodpoví
všetečné dotazy našich zvídavých dětí. Děti se
seznamují s organizací celé knihovny a mohou si

knihy samy prohlédnout. Velice důležitou sou-
částí návštěvy i část, kdy se děti dozví se, jak s kni -
hou správně zacházet a naopak co by se s ní dělat
nemělo. Několik knížek jsme si dokonce vypůjčili,
abychom měli co číst při poledním odpočinku.

Letos jsme se ještě cestou zpět z knihovny do
MŠ zastavili také v knihkupectví. Vysvětlili jsme

rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou a za-
koupili i novou knížku.

V MŠ pak na zážitky a poznatky z knihovny
ply nule navazujeme. Učíme se knihy třídit na-
příklad dle druhu (pohádkové, atla sy, knihy pro
nejmenší-leporela, encyklopedie…) nebo velikos-
ti a dále je správně srovnat do poliček. 

Do aktivit spojených s knihami rádi zapoju-
jeme i rodiče. Naši předškoláci dostali za domácí
úkol vybrat si doma oblíbenou knížku, s rodiči ji
přečíst, namalovat obrázek a poté ostatním ka-
marádům ve školce o ní povyprávět. Vše splnily
na jedničku s hvězdičkou a odměnou jim byl ne -

jen veliký po tlesk od kamarádů, ale i malá sladká
odměna s diplomem.

I přesto, že jsou naše děti na samostatné čtení
ještě malé, probouzet v nich zájem o knihy nám
připadá velice důležité. Například oblíbené ob-
rázkové čtení, u kterého se učí sledovat text zle-

va doprava, hravě zvládají i ti nejmladší. Velice
oblíbenou je i hra na spisovatele. Podle obrázků
na kostkách děti samy vymýšlejí a následně vy-
právějí svůj pohádkový příběh. A jak si připadají
důležitě, když se jim v knize podaří najít obrázek
daného zvířátka, nebo květinu, kterou jsme našli
na vycházce a nevěděli, jak se jmenuje. Můžete
namítnout, že v dnešní době je mnohem snad-
nější sáhnout po internetu a najít, co třeba hned
nevíme, ale sednout si společně s dětmi nad kni -
hu, vyhledat potřebné a přečíst si i jiné zajíma-
vosti, má přeci jen své osobité kouzlo. 

Bc. Hana Vtípilová

Březen ve znamení knih v MŠ Kladenská
Pravidelná činnost pro děti

Jóga pro děti
Nový zájmový kroužek určený pro děti od

1. do 4. třídy. Cvičení probíhá v prostorách hlav-
ního sálu DDM. Děti se učí základům jógy, správ -
nému dýchání a vnímání svého těla. Schůzky
probíhají každý čtvrtek od 16 hod. Lektorkou je
Bára Hrdá.

Kuželky

Tradiční sportovní zájmový kroužek. Děti se
schází každou středu od 15 hod. v prostorách
Kuželny Přelouč pod vedením přeloučského ku-
želkářského barda pana Miroslava Skaly. Krou-
žek je stále otevřený pro případné zájemce.

Šachy
Šachový kroužek je již dlouhá léta spojen s lek-

torem a zaníceným vyznavačem tohoto krásné-

ho sportu v Přelouči Jirkou Honem. Děti se učí
z počátku základním pravidlům šachů, po urči-
tém čase jezdí na šachové turnaje konané v Par-
dubickém kraji.

Hra na kytaru
Výuka hry na kytaru má v DDM tradici již od

roku 1988. Děti jsou rozděleny do skupin začá-
tečníků a pokročilých. Schůzky se konají v I. patře
DDM každý pátek od 14 hod. (začátečníci) a od

15 hod. (pokročilí). Lektoři jsou Kristýna Štaine-
rová a Pavel Hrdý

Kurz pro dospělé – pletení z papíru
Kurz určený pro šikovné ženy se zájmem o ruč -

ní tvoření. Schůzky pod vedením naší dlouhole -
té zaměstnankyně Jany Homolové probíhá kaž-
dou sudou středu jednou za 14 dní. Kurz je stále
otevřený pro případné zájemce.

Víkendová akce skautek 
v Nové Pace

V pátek 18. 3. se oddíl skautek vydal do Nové
Paky na víkendovku. Chtěly jsme si zabruslit, hrá-
ly jsme „fitky“ a ve skupinkách jsme natáčely mini
filmy. V rámci družinového programu jsme se sna-

žily zapamatovat básničky a vytvořit časovou osu
historie skautingu. Běháním po městě a plněním
úkolů se nám podařilo vyřešit detektivní případ.
Zažily jsme duchařský program a večer si zazpí-
valy písničky. Měly jsme se fajn a vyšlo nám krás-
né počasí. Zpestřením nám byl klučičí oddíl, se
kterým jsme nedopatřením sdílely klubovnu.

Skautky

Naši nejmenší v Hradci Králové
Plamínci po třech letech zavítali na své tradič-

ní výletní místo v Hradci Králové. Protože bylo

krásné počasí, vydali se na celou sobotu do no-
vohradských lesů, kde navštívili rytířské hradiš-
tě. Během víkendu si zahráli mnoho her, např. na
schovku, pozor jedou nebo hledání pokladu. Ví-
kend si všichni užili a hlavně si zkusili, že zvládnou
spát i jinde než doma u rodičů.

Klára Sotonová

Vlčácká výprava na Žumberk
O třetím březnovém víkendu vyrazil oddíl

Vlčat na Žumberk. Na konci výpravy jsme při
zpětné vazbě vzpomínali, co jsme všechno zažili.
Nebylo toho málo. Stezka odvahy, šiškovaná, zří-
cenina, vaření, hra Bacha jedou, orientace, 1. po-
moc, poznávání přírody, hra Král vysílá do boje,
Bang, úklid, řezání dříví, povídání, opékání buřtů,
plížení v lese, chození a mnoho dalšího. Jedna z vě -
cí, které je prý potřeba podle kluků zlepšit, je frek -

vence výprav (chtěli by jich víc). Tak uvidíme, jak
se s tím vlčácké vedení popasuje 😉.

Lukáš Spurný

Ani vedoucí nezaháleli
Ve druhém březnovém víkendu po více než

dvou letech vyrazili všichni vedoucí a pomocníci
naše skautského střediska do lesní skautské zá-
kladny do Kostelce nad Černými lesy. Byl to ví-
kend plný porad a uvažování nad budoucností
našeho střediska, krátkých pohybových progra-
mů, dobrého jídla, procházek a hlavně setkání ka -
marádů, kteří se už delší dobu neviděli. Všichni
doufáme, že již bude lepší doba pro podobná se-
tkání a že se všichni uvidíme dříve než za dva roky.

Iva Mrvíková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ
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Turistický oddíl 
při přeloučském Orlu 

zahajuje v dubnu druhou sezónu
V roce 2021 prošli členové tehdy nově založeného turistické ho

oddílu při přeloučském Orlu prvních asi 140 km po východo čes -
ké části Svatojakubské cesty (konkrétně z Jaroměře ke zřícenině
hradu Sion u Kutné Hory). Podrobné informace najdou zájemci
v článku v Přeloučském Roštu č. 1/2022. V roce 2022 bychom rá -
di přidali úsek od polské hranice do Jaroměře a následně ze Sio -
nu směrem k jihočeské části Svatojakubské cesty. V září nás čeká
turistika dokonce i na Slovensku. Podrobnější informace lze najít
v přiloženém plakátu. Členové oddílu obdrží za registrační po -
pla tek 200 Kč tzv. credenciál, do kterého si budou moci zapiso -
vat ušlé trasy, případně do něj obdrží razítko toho kterého koste -
la, který po cestě navštívíme.

V sobotu 23. dubna zahájíme letošní pouť na polsko-české
hranici a půjdeme do Ruprechtic na Náchodsku (ke kostelu sv. Ja -
kuba Většího). Délka trasy je zhruba 24 km. Sraz účastníků je buď
v 9:00 na hranici (Przełęcz Chełmska) nebo v 8.10 na železniční
stanici Horní Adršpach, odkud dojdeme 5 km na polskou hrani -
ci. Vlak z Přelouče odjíždí v 5.13. Zpáteční cesta je možná opět vla -
kem z Ruprechtic. Více informací lze získat na e-mailu kumstyr@
@atlas.cz nebo na facebookových stránkách (Centrum svatoja -
kubských poutníků Přelouč).

Matěj Pešta, Orel Přelouč
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20. výročí Jakub klubu

DUBEN 
v JAKUB KLUBU 

a JAKUB KLUBU 18
Ve čtvrtek 7. dubna oslavíme 20. výro-

čí založení našeho klubu! Je krásné si s dět -
mi připomenout, jak dlouho Jakub klub dě-
tem pomáhá. Pozvali jsme hosty, připravíme
s dětmi občerstvení a nacvičili jsme taneční
vystoupení. Každoročně klub navštěvuje ví-
ce než 30 dětí, které mají svůj individuální
plán a cíle, které chtějí spolu s námi dosáh-
nout. Za celou dobu fungování klubu to by-
ly stovky dětí. ☺

Od začátku fungoval Jakub klub pro vě-
kovou skupinu 6–15 let, zakladatelkou byla
v roce 2002 paní Jarmila Housová. 

Situace, která ovlivňuje celý svět, ovlivni -
la i dění v našem klubu. Příchod ukrajinských
dětí do naší republiky ovlivňuje mnoho ob-
lastí, a také školy. Jelikož počet příchozích
stoupá, byli jsme požádáni o pomoc. V klu-
bu tak vznikla adaptační skupina pro ukra -
jinské děti, která funguje dopoledne v čase
8.00–12.00, aby neomezila provoz Jakub klu-
bu. Dětem pomáháme s českým jazykem,
najít si kamarády a zapomenout tak na nepří -

jemné věci, které zažily ve své zemi. S dět mi
z klubu o této situaci hovoříme, aby pocho -
pily, že to pro tyto děti není jednoduché a je
třeba jim pomoci se začlenit. Pro pět dětí
z Ukrajiny jsme s Orlem domluvili možnost
chodit na tréninky florbalu a doprovázíme
je tam. Florbal hrály poprvé v životě a baví
je. Dvě děvčata se chtějí vrátit k tancování,

kterému se věnovaly doma na Ukrajině. S tím
nám pomohlo DDM a hned se mohly při-
pojit do tanečního kroužku. Jedna dívka
z Ukra jiny hraje na piano, tak budeme jed-
nat i se ZUŠ. 

Čekají nás Velikonoce a tak si připome-
neme tradice s nimi spojené, budeme tvořit
velikonoční dekorace. Do tvoření se zapojili
studenti z přeloučského gymnázia. Také do
klu bu chodí dobrovolníci, kteří se věnují na -
šim dětem. Všem děkujeme, bez nich by-
chom tento nápor zvládali těžko. V klubu
nám pomáhá praktikantka, která hovoří
ukrajinským jazykem, takže komunikace
s dětmi je jednodušší. Do Jakub klubu 18 cho -
dí též mladí z Ukrajiny. S ostatními se věnují
doučování a také sportovním aktivitám. 

V tomto měsíci se zapojíme do akce Den
Země a zkrášlíme si naší zahradu. Chceme
jí mít hezkou a čistou. Úklid se bude konat
21. 4. 2022. Akci spojíme i s odměnou, opé-
káním buřtíků. ☺

K 30. 4. 2022 končí po třech letech sa-
mostatný provoz Jakub klubu 18. Nebude-
me mít 2 kluby vedle sebe. Od 1. 5. 2022
rozšiřujeme věkovou skupinu Jakub klubu
pro 6–18 let a provoz sloučíme. Díky evrop -
ské dotaci a s podporou MAS Železnohor-
ský region jsme v roce 2018 zrekonstruovali
prostory pro mladé ve věku 15–18 let a cíle -
ně jsme se zaměřovali na tuto věkovou sku-
pinu. Po 3 letech provozu jsme vyhodnotili
tento systém jako málo efektivní, pře devším
z důvodu dvojnásobně vyšší administrativy.
První 3 roky provozu byly zajištěny taky z ev -
ropské dotace a podpořili jsme 36 mladých
lidí. V březnu Jakub klub 18 na vštívila in -
spekce MPSV. Výsledek kontroly byl velmi
dobrý, a se sloučením obou služeb souhla-
sili. V příštím čísle Roštu tak už bude me po-
dávat informace za jeden Jakub klub. 

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí 

Díky, Přeloučáci
Nejenom Ukrajině pomáháte. K nám do

Charity Přelouč už hodně let nosíte obleče-
ní, boty, hračky, nádobí, nabízíte nábytek . . .
věřte, jsme za to moc rádi. Vždyť tuhle po-
moc pro ty, co ji potřebují, máme jenom od
vás, obyčejných lidí s dobrými úmysly. Všech -
ny vás ale moc prosíme – nenoste oblečení,
které není čisté, má skvrny, je roztrhané, má
rozbitý zip apod. Boty, které mají díry, hrač-
ky, které nefungují, elektrospotřebiče a dal-
ší věci, které už opravdu dosloužily. Každý
kousek musíme vzít do ruky, zkontrolovat

a případně vyřadit, zabalit, odvést. To všech-
no stojí čas a námahu. Rádi bychom tyhle
komodity věnovali jinde, hlavně při posky-
tování služeb. 

Občas se stane, že věnujeme zájemci ně -
co, o co nás požádá. My víme, že se nachází
v nepříznivé sociální situaci, tak mu to dá-
me. Konkrétně jsme minulý týden věnovali
rodině hluboký kočárek. A hele! Druhý den
ho na Bazoši prodávají za 800 Kč. O kočárek
byli i další zájemci, mrzí nás to. Nemůžeme
naše klienty ovlivnit, aby věci, které od nás
dostanou zdarma, neprodali. Pokud to ale
zjistíme, příště už se u nás neobjedou.

Masopust skončil, Popeleční středou za-
čalo čtyřicetidenní postní období. Přeji všem,
aby se každé ráno postního období rozhod-
li pro dobré skutky a večer shledali, že se tak
stalo!

Rita Levinská, zástupkyně ředitelky

NÁBOR DOBROVOLNÍKŮ
Provoz v Jakub klubu jede naplno, den-

ně je tam více než 10 dětí, které potřebují
doučování. Pokud máte hodinku času od-
poledne a můžete nám pomoci, přijďte se
podívat přímo do klubu. A pokud vám hluk
dětí nevyhovuje, můžete se stát dobrovol-
níkem v Domově u fontány a vzít jejich oby-
vatele na procházku po zahradě. Počasí je
k tomu krásné. 

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka 

PROJEKT ČISTÁ PŘELOUČ
Organizují Kulturní a školská komise, od-

bor životního prostředí, MÚ Přelouč, ZŠ Ma-
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

sarykovo náměstí, GYaSOŠ Přelouč, Městská
knihovna Přelouč a Římskokatolická farnost
Přelouč.

Výstava ČISTÁ PŘELOUČ
4.–27. 4. 2022

Vstupní prostory 
Městského úřadu a knihovny. 

Obrázky žáků ZŠ Masarykovo náměstí a vý -
zva žáků 8. B ke zlepšení třídění a snížení pro -
dukce odpadů v našem městě. 
Připojte se a společně ušetříme pro naše
město 1 milion Kč! (píše se také na str. 6)

Další doprovodné akce: 
Městská knihovna Přelouč pořádá sou těž
o NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM PŘELOUČE 2022.

Vyhlášení výsledků proběhne 27. 4. 2022
za účasti dětí MŠ Kladenská a bude spoje-
no s vysazením malého stromku jako dárku
naší Zemi k jejímu svátku. (píše se také na
str. 11) 

Ukrajinka se učí česky

SBÍRKA DUDLÍKŮ 
PRO UTEČENCE Z UKRAJINY 

NA SLOVENSKU

SBÍRKA DUDLÍKŮ 
PRO UTEČENCE Z UKRAJINY 

NA SLOVENSKU
Od vedení Arcidiecézní charity Košice, která spravuje ně- 
kolik míst, kde přicházejí uprchlíci přes slovenský hraniční 

přechod Ubľa a Veľké Slemence. Každý den se jedná o stovky 
lidí, převážně žen s dětmi, kterým pomáhají. Kritická situace je vedle

základního hygie nického materiálu a trvanlivými potravinami i s DUDLÍKY. Ředitel
ADCH Košice přijede 20. 4. 2022 na konferenci do Hradce Králové a domluvili jsme se,
že v Přelouči uděláme sbírku dudlíků, které si pak převezme. 

Přinést je můžete do 19. 4. 2022 do kanceláře Charity, Jakub klubu, do galanterie
paní Bryknerové, do AMIPY a na další místa, která ještě domluvíme. 

Děkujeme!!!

Do Košic jsme v pátek 25. 3. odvezli na
Arcidiecézní charitu cca 5 500 kusů.
V přilehlé tělocvičně jsou krátkodobě
ubytování uprchlíci z Ukrajiny, kteří
jsou sem přivezeni z hranic a nemají
téměř nic. Náš dar bude hned využitý. 
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Oslava Mezinárodního dne žen patří k tradicím, které mají v na -
šem Domově pevné místo a zdaleka se na ni netěší pouze naše dá -
my. Kytičkou to totiž v Domově u fontány nekončí, nýbrž začíná! 

Letos stejně jako v loňském roce se o voňavou krásu postarala spo -
lečnost Kiekert-CS. Naše klientky i kolegyně převzaly z rukou zástupce
firmy pana Kopeckého jarní kytičku, která jen tak neuvadne. Odpoled -
ne oslava pokračovala, tentokrát v duchu oblíbené a známé muziky –

klientům přijel pro radost zahrát Pepíno s akordeonem, při jehož vy-
stoupení si vždy naše dámy a pánové zvesela notují. My jsme ale měli
pro všechny obyvatele Domova připravené ještě jedno překvapení. Osla -
vu MDŽ jsme završili sladkou svačinou v podobě lahodného jahodo -
vého dezertu, který připravily naše šikovné kuchařky. Není se tak čemu
divit, že je 8. březen mnohými nadšeně vyhlížen už od začátku roku. 😊

Domov u fontány

Konečně je tu zase jaro a spolu s ním za-
číná postupné probouzení přírody – od kve-
toucích stromů a keřů přes hnízdění ptáků pře -
zimujících v ČR. Vrací se i tažní ptáci, proto
lze od začátku března slyšet krásnou směsi -
ci zvuků a prozpěvování několika různých
ptáčků.

Mezi spoustou prozvpěvujících ptáčku
lze vypíchnout 2 nejpilnější zpěváky a budo-
vatele hnízd: Pěnkava obecná a Hýl obecný.
Tyto zástupci ptačí říše jsou velice ak tivní již
od prvních hezkých dní a postupně si obsa-
zují teritoria.

Hýl je snadno rozpoznatelný, silně oranžo -
vé až červené bříško je jasné znamení sameč-
ka a samička má naopak bříško nahnědlé. Čas -
to přezimuje i u nás v Přelouči, kdy lze snadno
napočítat až 15 párů na jednom stromě. Mo -
hou tvořit pár i celý život a je velice hezké sle -
dovat sladěnost páru na jaře při stavbě hníz-
da a následné výchovy mláďat.

Pěnkava oproti hýlovi netvoří stálý pár. Již
od začátku března a někdy od konce února
lze slyšet a vidět samečka jak se snaží vybrat
území a přilákat samičku. Jejich líbezný zpěv
se nedá přeslechnout. Samici pěnkavy často -

 krát vidíme s plným zobákem mechu a trá -
vy při stavbě hnízda, pro materál si slétne až
1300krát. 

Tomáš Dostál DiS.
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Farnost Přelouč
Varhanní koncert v Přelouči 

Komorní filharmonie Pardubice pořádá v kostele sv. Jakuba
v Přelouči v rámci festivalu Pardubické hudební jaro varhanní
koncert Itala Enrica Zanovella 28. 4. 2022 v 19.00 hodin. Zazní
skladby J. S. Bacha, F. J. Haydna, M. Rossiho a dalších. E. Zanovell
studoval hru na varhany, cembalo, ale i kompozici a dějiny umě-
ní s akcentem na hudbu 17. a 18. století. Vystoupil na předních
varhanních festivalech a v nejvýznamnějších katedrálách Itálie,
Francie, Německa, Švýcarska, Nizozemska, Španělska, Belgie a dal -
ších zemí. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme. 

Mgr. Zdeněk Skalický, 
farář farnosti Přelouč a okolí

4/22

Velikonoční bohoslužby 
v kostele sv. Jakuba v Přelouči 

Zelený čtvrtek                     14. 4. 2022          18.00 hodin 

Velký pátek                          15. 4. 2022          15.00 hodin 

Bílá sobota                           16. 4. 2022          20.00 hodin 

Neděle Vzkříšení                17. 4. 2022          10.00 hodin; 
v Lipolticích                                                        8.00 hodin 

Pondělí velikonoční          18. 4. 2022          10.00 hodin 

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

Při oslavě MDŽ jsme naše klientky potěšily hned třikrát!

Jaro na Slavíkáčích

Hýl obecný 
(sameček) 

Pěnkava obecná 
(samička) 
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Prodloužení stezky 
na Lhotu

Možná jste si již všimli, že stezka pro cyklisty
a chod ce směrem na Lhotu pod Přeloučí nově za -
číná už od křižovatky s ulicí Dobrovského. Chtěl
bych tedy připomenout, že nejen chodci, ale i cyk -
listi (kolo běžky nevyjímaje) jsou povinni tuto stez -
ku použít při cestě do Lhoty a zpět.

Pamatujte na to, že se zde můžete, mimo jiné,
setkat i s obyvateli přilehlých domů, kteří vychází
brankou ze svého pozemku na chodník. Jezděte pro -
to pomalu a oči mějte dokořán. Stejně tak pro sím
místní, aby se při vycházení poctivě rozhlédli. Sráž -
ka s cyklistou by mohla být nepříjemná. 

A jak je to s těmi koloběžkami?
Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozem -

ních komunikacích rozumí i koloběžka.
Pro koloběžkáře tedy platí stejná ustanovení

jako pro cyklistu.
BESIP – Elektrokoloběžky (ibesip.cz) na tomto

odkazu najdete zajímavé video a brožuru ohledně
elektrokoloběžek. Doporučuji přečíst. 

Výpis některých událostí
Dnes to bude jako na jedné nejmenované te -

levizní stanici – nejdřív drama a zvířátko na ko -
nec. 😊

Voláni o pomoc
Na základě telefonického oznámení vyjeli stráž -

níci k domu, kde oznamovatel zaznamenal volání
o pomoc. Jeden ze strážníků vlezl do domu oknem
a odemkl vchodové dveře. Přivolaní záchranáři mu -
že odvezli do nemocnice s podezřením na mrtvi-
ci. Přejeme brzké a úplné uzdravení. 

Lesní pych
Jednomu muži došel otop, tak se rozhodl, že

si přiveze nějaký z nedalekého lesa. Tohoto si všiml
ko lemjdoucí a zavolal na služebnu městské poli-
cie. Přivolaní strážníci „loupícího“ muže ztotožnili
a při kázali mu dříví vrátit do lesa. Majitel lesního
pozem ku vyčíslil škodu. Jelikož zdaleka nepřevý-
šila hodno tu pro trestný čin, celou událost hlídka
dořeší s přestupcem osobně. 

Čeká ho nemalá pokuta. Krást se holt nemá. 

Chtěl skočit, nechtěl skočit? Těžko říct
Na žádost místního oddělení Policie ČR vyjeli

strážníci k asistenci při hledání muže, který se údaj -

ně chystá skočit pod vlak. Po krátkém hledá ní mu -
že objevili. Ten se přiznal, že má špatné období,
a navíc požil nějaké omamné látky. V takovém přípa -
dě nelze riskovat, a proto byla na místo přivolána
Zdravotnická záchranná služba, která muže odve -
zla do krajské nemocnice na psychiatrické oddělení. 

Záchrana srny
A na závěr slibované zvířátko. V plotě u rodin -

ného domku v obci Štěpánov uvízla srna. Na mís -
to byla přivolána hlídka městské policie. Strážnici
srnu opatrně vystříhali a pustili na svobodu. 

Doufejme, že si příště rozmyslí probíhat skrz plot.

Za Městskou policii Přelouč
Leoš Slavík, DiS., velitel

Pravidla silničního provozu 45
Přestože počet nehod s účastí koloběžkáře je v celkovém počtu zanedbatelný, výrazně narostl v po -

sledních letech hlavně s masívním šířením elektrokoloběžek. Nejčastější nehodou je pak srážka s chodcem
na chodníku a s jiným vozidlem na přechodu pro chodce. Je logické, že na rychlou elektrokoloběžku je -
doucí na chodníku podél silnice, při náhlém odbočení na přechod pro chodce nemůže řidič vozidla na
silnici včas zareagovat. Stejně tak chodec nezřídka na úzkém chodníku, kdy manévr koloběžky je mnoho -
násobně rychlejší než úvaha pěšího, jak se jí vyhnout. Statisticky nejčastějším zraněním koloběžkáře je
shodně jako u cyklisty poranění hlavy. A přitom fatálním následkům zabrání mnohdy obyčejná cyklis -
tická přílba za pár set korun. Jen sami posuďte, kolik koloběžkářů potkáváte s přílbou a bez ní, lhostejno
k jejich věku.                                                 Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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MĚSTSKÁ POLICIE
informuje

Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč

Úřad práce ČR evidoval k 28. 2. 2022 celkem 263 433 uchazečů
o zaměstnání (UoZ). Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,5 %.
Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EURO -
STATU (za prosinec 2021) nejnižší v celé EU a to 2,4 % (průměr EU
6,5 %). Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměst-
nance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá
poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících.

Informace o nezaměstnanosti – 
Pardubický kraj – únor 2022

K 28. 2. 2022 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka
v Pardubicích celkem 9 263 uchazečů o zaměstnání (UoZ). Podíl
nezaměstnaných osob zůstal na 2,6 %. Měsíční pokles byl zazna-
menán ve 3 okresech, největší byl v okrese Svitavy (1,4 %). Mezi-
měsíční nárůst nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Chru-
dim (1,0 %). Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 326 uchazečů
o zaměstnání, tj. 46,7 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě
jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.mpsv.cz/
/web/cz/me sicni.

Informace o nezaměstnanosti – 
okres Pardubice – únor 2022

K 28. 2. 2022 bylo evidováno 2 900 osob. Podíl nezaměstnaných
osob na obyvatelstvu setrval na hodnotě 2,3 %. Na poptávkové
straně trhu práce bylo k 28. 2. 2022 evidováno celkem 8 952 vol-
ných pracovních míst. Z celkového počtu volných pracovních míst
bylo pouze 631, tj. 7,0 % míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších
8 321 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze
zahraničí. Volná místa jsou nabízena zejména v odvětví profesní

činnosti a agentury, stavebnictví, elektrotechnika, obchod a po-
hostinství. Na jedno volné místo připadalo v průměru 0,3 uchazeče. 

Vybrané obce region Přeloučsko – 
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích 

je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc únor 2022 byla v obcích
regionu Přeloučsko:
Holotín 8,7 % (4), Turkovice 8,2 % (15), Morašice 7,5 % (3), Litoši -
ce 7,0 % (8), Žáravice 6,3 % (4), Sovolusky 6,0 % (6), Břehy 6,0 % (39),
Újezd u Přelouče 6,0 % (8), Zdechovice 5,9 % (28), Sopřeč 5,1 % (10),
Stojice 5,1 % (7), Tetov 5,1 % (5).

Sledujte průběžně informace na: www.uradprace.cz. Zde najde-
te informace ohledně aktuálních úředních hodin, formuláře, kon-
takty na pracovníky a další informace.

Kontakty na pracovníky Přelouč:

https://www.uradprace.cz/web/cz/prelouc
vedoucí                                                                               950 144 407

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

Zpráva z podkladů ÚP

název
Uchazeči o zaměstnání

(UoZ) celkem
Podíl nezam. 

na obyvatelstvu v %

Přelouč 224 3,3

Chvaletice 94 4,4

Břehy 39 6,0

Choltice 20 2,3
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ská Pečeť (případně Přeloučská pečeť). Po roce 2009 sídlila v Semíně, resp. Par -
dubicích.

Použitá literatura a prameny (výběr):
PEŠTA, Matěj. Slavní přeloučští rodáci a obyvatelé (od středověku do konce 19. sto letí).

Kulturní a informační centrum města Přelouče, 2021. 12 s.
PEŠTA, Matěj. Hudební skupina Lucie a její kontakty s Přeloučskem (2. část). Chvale -

tické listy, 2021, č. 4, s. 10
PEŠTA, Matěj. Country, folk a trampská hudba v Přelouči a blízkém okolí v minulosti

a současnosti – 1. část. Přeloučský Rošt, 2019, č. 6, s. 23–24

GRYČOVÁ, Marcela. V Přelouči se točil film Zlatý podraz. Přeloučský Rošt, 2018,
č. 6, s. 22

Souborný katalog Národní knihovny České republiky
https://cs.wikipedia.org/
https://www.youtube.com/
https://www.csfd.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/

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

V Přeloučském Roštu č. 12/2020 až 2/2021 publikoval autor těchto řád-
ků články o našem městě v popkultuře 20. a 21. století, resp. doznívání po -
věstí o Kocourkovu (částečně se věnoval i obcím na Přeloučsku). Od té do -
by se mu podařilo nashromáždit další poznatky k tomuto tématu – ať už
od čtenářů či při další rešerši nebo čirou náhodou. Dnes se tedy podíváme
na další zajímavé zmínky.

Poměrně dost podkladů se podařilo dohledat k literatuře, to jest be-
letrii. Je docela známým faktem, že přeloučský rodák Josef Pardus (1801–
1892), katolický farář, se stal předobrazem starého faráře Kalouse z románu
Západ od K. V. Raise. Ten vyšel poprvé v roce 1896. O Přelouči nepadne je-
diná zmínka, zato se Rais v rámci svého vyprávění pouští do zajímavé fa-
bulace, když nechává z Kameniček u Hlinska odejít kaplana Letošníka do
Chvaletic, odkud přichází naopak kaplan Voříšek (např. ve vydání z roku
1928 je na s. 108 věta „Byl přesazen dolů do kraje, do Chvaletic; ...“). Jak dobře
víme, ve Chvaleticích přitom katolická fara nikdy nebyla.

Zajímavá zmínka je v románu Anabase od Rudolfa Medka (poprvé vy-
šel v roce 1927). Děj se odehrává v prostředí českých legií v Rusku. Ve vy-
dání z roku 1931 je na s. 105 uvedeno: „V létě chodily krásné paní a prin-
cezny – běženky z Petrohradu, tancovat na české večírky, kde točily valčíky
s chlapci z Přelouče a od Vejprnic.“ Přelouč je zde užita evidentně jako pří-
kladné maloměsto.

Ve známých Devatero pohádkách od Karla a Josefa Čapka (poprvé vy-
šly roku 1932) jsou celkem tři zmínky o Přelouči a Přeloučsku. Dvě jsou ale
jen čistě geografického rázu (Pohádka ptačí a Pohádka pošťácká). Zásad-
nější je informace ve Velké doktorské pohádce, kde je spojnicí několika pří-
běhů kouzelník Magiáš z hory Hejšovina (zřejmě je tím myšlena Velká Hej-
šovina u polské obce Karłów asi 20 km od Náchoda), který spolkl pecku
od švestky. Doktoři mu před „operací“ vyprávěli různé pohádky a nakonec
mu dali herdu do zad až švestka, jak uvádí vydání z roku 1983 na s. 263,
vyletěla z jeho krku „až za Pardubice a teprve u Přelouče dopadla na zem,
přičemž zabila na poli pár volů a zaryla se na tři sáhy, dva lokte, půldruhé
stopy, sedm palců, čtyři pídě a čtvrt čárky do půdy“. Pokud bychom to brali
vážně, musela by pecka uletět vzdušnou čarou asi 80 km. Snad lze soudit,
že zmínkou o volech Čapek nenápadně naznačoval kocourkovský fenomén
(za upozornění děkuje autor paní Janě Bahníkové).

V časopise Českých drah ČD pro Vás vyšel v č. 1/2020 na s. 60 fejeton
Pavla Freje s názvem Jak jsem měl mindráky. Nespokojený cestující v něm
pomlouvá různá česká města od Chocně po Přelouč. O našem městě zde
říká: „To víš, Přelouč. Jednou jsem tu nechtěně přistál v neděli dopoledne
a všechno bylo zavřený kromě Penny za náměstím. Tak jsem se tu musel
procházet po vymřelých ulicích s rohlíkem a salámem v ruce. Přelouč prostě
nechceš.“ Nakonec ale obrátí a řekne, že „[…] Přelouč je vlastně docela hezké
městečko […]“.

Přesuňme se nyní do oblasti filmu. V populárním snímku Na samotě
u lesa z roku 1976 si „zahrál“ (a to i doslova) radiopřijímač vyrobený téměř
jistě v přeloučské Tesle. Jde o typ T 58 Mír, který se v Přelouči vyráběl v le-
tech 1958–1963. Josef Kemr (děda Komárek) na tomto radiopřijímači ve
známé scéně poslouchá pohádku. Lze předpokládat, že i jiné výrobky
z přeloučské Tesly (a jejích předchůdců) byly užívány v dobových filmech.

V roce 1992 vznikla krátká veselohra z lékařského prostředí Osvětová
přednáška v Suché Vrbici. Zazní zde dvě zmínky o dvou přeloučských „ro-
dácích“ – doktoru Dobrátkovi a (bezejmenném) okresním tajemníkovi
(resp. doktor Dobrátko se ve filmu i krátce objeví). Jinak však s naším městem
toto dílo nemá nic společného (na film autora upozornil Martin Kaltoun).

O dvacet let později, v roce 2012, se Přeloučsko objevilo v populárním
seriálu Vyprávěj, konkrétně v díle s názvem Autostop. Ten vypráví také
o tom, jak dva mladí protagonisté filmu (herci Braňo Holíček a Eliška Zbran-
ková) jedou v červenci 1986 na folkový festival ve Svojšicích (Svojšický le-
torost). To je ovšem poněkud nepřesné, jelikož Svojšický letorost se konal
ve skutečnosti počátkem září (a v červnu Svojšický slunovrat). Ve filmu se
nicméně objeví hlavně prostřihy s historickými záběry ze Svojšic z 80. let
20. století.

V posledních několika letech se natáčely některé filmové, resp. seriálové
scény přímo v Přelouči. Jde zejména o film Zlatý podraz z roku 2018, který lí -
čí osudy českých vrcholových basketbalistů od konce 30. do počátku 50. let
20. století. V Přelouči se 13. května 2018 točily dvě scény – trénink sportovců
na hřišti před sokolovnou a hlavně svatební hostina (ženil se herec Zdeněk
Piškula). Uvádíme fotografii z natáčení z archivu MÚ Přelouč, autorem je
Patrik Nguyen. Na podzim stejného roku se film promítal v nedalekém kině.

V roce 2018 měly premiéru také dva „přeloučské“ díly televizního ko-
mediálního seriálu Dabing Street. Ten se odehrává v roce 2001 v prostředí
dabingové společnosti. Osmý díl se jmenuje přímo Ceny Františka Filipov-
ského. Dabingové studio, kolem kterého se točí děj, vytváří pořad, se kte-
rým by se chtělo zúčastnit přeloučské soutěže a vyvolává proto ducha
Františka Filipovského. Jeho vyvolaný duch zde dokonce nelibě komentuje
pojmenování cen po jeho osobě („To mi udělali natruc!“) a poté říká, že chce,
aby byly ceny pojmenovány po někom jiném a že dabing je podvod, kvůli
kterému Češi neumí cizí jazyky. V devátém dílu Inzerát „dostane“ dabin-
gové studio Cenu Františka Filipovského za dabing, sdělí mu to telefonicky
paní Pavla Jiřičná z domu kultury Přelouč. Majitelka studia (herečka Klára
Melíšková) si přijede pro cenu k přeloučskému kinu, ale ukáže se, že si z ní
jen její kolegové „vystřelili“.

Z hudební sféry zmiňme také několik zajímavostí. Na přelomu 40. a 50. let
20. století vznikla pochodová píseň Střední školy chlapecké v Přelouči (ne-
jednalo se ještě o předchůdce dnešního gymnázia, ale vlastně o pokračo-
vání základní školy v době komplikovaných školských reforem). Hudbu na-
psal Karel Židek a slova Josef Smejkal. Podle průvodního textu v pozdějším
dochovaném nedatovaném přepisu (snad ze 60. let 20. století) byla tato pí -
seň „součástí vystoupení chlapců střední školy, jež bylo zvlášť úspěšné v r. 1952
v Karlových Varech. Ještě po letech zpívali píseň v těchto světových lázních
bývalí chlapci, s nimiž se tehdy přelouč[š]tí hoši spřátelili.“ V refrénu skladby
je např. rým „Naše škola v Přelouči tuží ducha, paže, kdo statečné srdce má,
lehce vše dokáže“.

V roce 1992 se na mělických písnících natáčela část videoklipu zpěváka
Janka Ledeckého na píseň Na ptáky jsme krátký, Ledecký zde jezdí na vod-
ních lyžích a létá na padáku. Jak sdělil autorovi ochotně Janek Ledecký,
let na padáku se moc nepovedl, jelikož se lano tažené člunem ve výšce
20 metrů přetrhlo a Ledecký spadl místo do vody na cestu a zlomil si ruku
(tři čtvrtě roku pak nemohl hrát na kytaru) – vlastně se tím potvrdila prav -
divost textu refrénu písně. Václav Mazal, tehdejší pracovník DK Chvaletice,
doplnil další podrobnosti. V létě 1991 měla ve Chvaleticích soustředění
kapela Lucie a jezdila také na písníky. Tehdy zde byl instruktorem Petr Ně-
meček. Společně s Lucií přijel i Michal Běloušek, který byl v úzkém kontaktu
s Lucií i Ledeckým. Pozvání tedy přišlo přímo od pana Němečka a další léto
se uskutečnilo natáčení. Stejné místo využili filmaři i v červenci 2021 při na -
táčení televizního pořadu Zázraky přírody.

Na závěr ještě jedna lingvistická zajímavost. Jméno našeho města se do -
stalo do názvu chovatelské stanice pudlů, která nese pojmenování Přelouč-

Přelouč v popkultuře 20. a 21. století/doznívání pověstí o Kocourkovu
(4. část)

Julie Havlíčková zemřela půl roku po svém
návratu z Brixenu. Svědectví o jejích posledních
chví lích nám zaznamenal doktor Josef Podlipský.
„Klamalať se tak, že v posledním témdni své  ho
života ještě na tom stála, aby jí byl docela zdravý
zub vytrhnut, tvrdíc, že všecka její slabost při-
chází od něho, protože ji bolíval.“ Poslední den,
který stihla prožít v celistvosti, byla ještě na vy-
cházce ve Stromovce. Večer ale zcela vyčerpána
ulehla v předtuše blížícího se konce. Slovy: „Střez
mi Zdenku jako oko v hlavě!“ odkázala svou dce -
 ru do péče své sestry. Posléze začala ztrácet
schopnost vnímat realitu, doktora Podlipského
považovala za svého muže Karla. „Držela mne
za ruku, povídala mně o své chorobě a těšila se
na brzké uzdravení, říkala domnělému choti své-
mu, kterak mně, lékaři, se půjde společně s ním
poděkovat. Vypravovala o Zdeňce a vyčítala mu,
že tak dlouho nepsal. Chtěla vědět příčinu. Vy-
ptávala se na některé podrobnosti brixenského
života.“ Skonala o páté hodině ranní 16. dubna
1855, dle dr. Podlipského „se jménem Havlíčko-
vým na rtech“.

Karel Havlíček dostal povolení k návratu z Bri -
xenu až ke konci téhož měsíce, a s Julií se tedy již
nesetkal. Spojilo je znovu až úmrtní lože – Hav-
líček zemřel 29. července 1856 v důsledku téže
choroby (tuberkulózy) a ve stejné posteli jako
jeho žena. Mrtvá těla Julie a Karla se pak setkala
ve společném hrobě v Praze na Olšanských hřbi-
tovech.

Zatímco ještě ve víru revolučních událostí
roku 1848 vyvolávaly Havlíčkovy činy u vlasten-
ců rozdílné reakce, jeho internace v Brixenu a brz -
ká smrt ve věku nedožitých 35 let vytvořily zá-
klad jednomyslně přijímaného mučednického
kultu. Tradovalo se, že Božena Němcová polo-
žila na Hav líčkovu rakev trnovou korunu. Prav-
da to není. Ve skutečnosti mu vložila do rukou
kytičku mučenek. Jedno je výmysl, druhé prav-
da – symbolické sdělení je však stejné. V 50. le-
tech 19. sto letí, v době přetrvávajícího absolu-
tismu a tuhého policejního dozoru, však nebylo
rozumné se k Havlíčkovu odkazu hlásit veřej-
ně. Své by o tom mohl vyprávět přeloučský ži-
dovský obchodník Lazar Altschul. V jablonec-
ké továrně si roku 1853 objednal a na trhu ve
Vysokém Mýtě prodával dýmky s portrétem
Karla Havlíčka Borovského. Četníci tyto dým-
ky zabavili a přeloučský purkmistr byl vyzván

k zahájení trestního stíhání uvedeného ob-
chodníka.

Do příběhu vstupuje 
další svojšická rodačka

Významnou postavou životního příběhu Ju-
lie a Karla Havlíčkových i jejich dcery Zdeňky je
Juliina sestra Adelhaida neboli Adéla. Narodila
se 19. ledna 1831, a byla tedy téměř o pět let
mladší než Julie. Pod jménem Adelhaida Sýko-
rová byla o dva dny později pokřtěna, a to prav-

děpodobně ve svinčanském kostele. V našem
kraji strávila pak prvních pět let svého života.

Adéla se provdala za Františka Jaroše, s nímž
žila v Praze. V době kolem revolučního roku 1848
byl její muž uznávaným pokrývačem a aktivním
českým vlastencem. Mezi Havlíčkovými a Jaro-
šovými panovaly velmi dobré vztahy a Jarošovi
v nejkrušnějších časech neváhali vždy podat po-
mocnou ruku. Jen telegraficky – u Jarošů našla
Julie zázemí, když byl Havlíček odvlečen do Bri-
xenu, Jarošovi pak Julii do Brixenu doprovodili

a jako jedni z mála udržovali s Havlíčkovými i na-
dále kontakty. Mimo jiné posílali pěkné dárky.
Ro ku 1853 za ně Julie děkovala slovy: „Děkuji sr -
deč ně za upamatování i na mě, zde jest to dvoj-
násob milé. Přála bych, abysme napřesrok trá-
vili vánoční svátky někde pohromadě, potom by
nás to těšilo povídat si o Brixenu a všech těch tram -
potách, co zde máme.“ Po návratu se Jarošo vi
starali o churavou Julii a nakonec v posledních
dnech i o Havlíčka. Oba zemřeli právě u Jarošů.
Adéla se po smrti sestry ujala její dcery Zdeň -
ky. Šestiletá Zdeňka záhy početnou rodinu své
tety přijala za vlastní a Adéle Jarošové začala za-
nedlouho říkat maminko. Strýc Jaroš se stal je-
jím poručníkem.

Životní osudy Adély Jarošové a její rodiny ne-
byly jednoduché a již po polovině 50. let začaly
jejich život provázet finanční problémy, Adéla
později dokonce okusila i vězení pro dlužníky.
Přesto bylo Zdeňce dopřáno kvalitní vzdělání,
někteří vlastenci si začali však na počátku 60. let
všímat, že její oblečení je chatrné a zračí se v něm
chudoba.

Národ a jeho dcera Zdeňka
V té době se již poměry v monarchii změnily,

absolutismus padl, bylo nakročeno vstříc ústav-
nímu životu, v českých zemích nastal nebývalý
rozvoj spolkového života. Havlíčkův kult se mohl
již svobodně a veřejně rozvíjet a spolu s ním na-
růstal i zájem vlastenců o osudy Zdeňky, jediného
Havlíčkova dítěte. Přízvisko dcera národa tento
zájem poměrně přesně specifikovalo. Předsta-
vitelé národa náhle cítili povinnost postarat se
o Zdeňku a splatit tím i jistý dluh vůči statečné-
mu Havlíčkovi, který se nakonec mnohdy ve svém
národě cítil jako nahý v trní.

Od počátku 60. let se setkáváme s ojedi -
nělými akcemi na podporu Zdeňky Havlíčkové.
Např. roku 1861 byla majitelem karlínské továr-
ny Seykorou vyráběna a nabízena Havlíčkova
busta, J. E. Sojkou byl vydán leták Nad hrobem
Karla Havlíčka Borovského – veškerý výnos z pro -
deje bust a letáků byl pak věnován Zdeňce. Pře-
louč má mezi těmito počiny čestné místo. Již
22. zá ří roku 1860 se „na sklepích“ pivovaru An-
tonína Sekerky, někdejšího hostitele Karla Hav -
líč ka v Pře louči, konala národní slavnost. Ve-
dle míst ních se akce účastnili i hosté z Prahy

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A NÁŠ KRAJ – 7. díl

Titulní list textu Památce Havlíčkově. 
Mezi portréty nacházíme Julii i Zdeňku Havlíčkovou
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A-tým: 2. Liga – východ
SO 23. 4.  HC Jestřábi – SK Žamberk      17:00 h

B-tým: RL – východ
NE 3. 4. HC Jestřábi – Ježci H. Městec „B“ 14:00 h

Nadstavbová část
NE 24. 4.  HC Jestřábi – ???    14:00 h (15:00 h ?)

MŽ:
NE 10. 4.  Turnaj Přeboru ČV (???)

Přípravka:
SO 23. 4.  Turnaj Přeboru ČV (???)

Výsledkový servis
A-tým:

HC Jestřábi Přelouč – HBC Hradec Králové 1988 „B“
6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

G+A: Štefanský, Horák (Svoboda), Štefanský (Slanina),
Horák, Štefanský (Horák, Menc), Štefanský (Šmíd).

HC Jestřábi Přelouč – HBC Pardubice „C“ 
2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

G+A: Svoboda (Příhoda), Svoboda (Šmíd, Příhoda)

SK Hokejbal Žamberk – HC Jestřábi Přelouč 
2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

G+A: Příhoda, Horák (Vorba, Smekal), Vorba (Slanina,
Stoklasa).

1. HC Jestřábi Přelouč        13 9 1 0 3 54:27   29
2. HbC Chlumec n. Cidl.    13 7 3 0 3 51:33   27
3. HBC Pardubice C            12 8 0 0 4 69:54   24
4. TJ Lokomotiva Č. Třebová 13 7 0 2 4 69:49   23
5. HBC Hradec Kr. 1988 B   12 2 0 0 10 30:63    6
6. SK Hokejbal Žamberk     13 1 0 2 10 28:75    5

B-tým:
Delta Pardubice – HC Jestřábi Přelouč „B“ 23:1

(9:1, 6:0, 8:0)
G+A: Medek (Hohenberger)

HC Jestřábi Přelouč „B“ – TJ Sršni Svitavy 3:11
(0:2, 2:5, 1:4)

G+A: Kratochvíl, Komůrka (Raška), Čapek (Raška, Lauryn Jo.)

MŽ:
HC J Přelouč – HBC Ježci Heřmanův Městec 1:5
HC Jestřábi Přelouč – HBC Rangers Opočno 10:1
HC Jestřábi Přelouč – HBC Pardubice (bílá) 0:1

Přípravka:
HC Jestřábi Přelouč – HBC Hradec Králové 6:2

–   SK Hokejbal Letohrad                  3:4
–   HBC Svítkov Stars (bílá)              1:7
–   HBC Svítkov Stars (černá)           9:7

Challenge cup 2022 v Přelouči:
HC Jestřábi Přelouč – kombotým (dorost + MŽ)

–   HBC Pce                                          0:7
–   ČR U14 červená                            0:5
–   ČR ženy                                           0:5
–   ČR U14 modrá                              0:7

1. ČR ženy 9 4. ČR U14 M     4
2. HBC Pce 9 5. Přelouč          0
3. ČR U14 Č 7

Více na www.hcjestrabi.cz

Přehled týmů – Tým Orla Přelouč působící v muž -
ské kategorii má za sebou čtyři březnové zápasy.
Na začátku měsíce se vypravili do Pardubic, kde
vyzvali tamní Titány a HAGU, přičemž oba tyto
týmy na tom byly v tabulce velmi podobně jako
Přelouč. Z pardubického výletu bohužel přijel man -
čaft bodově s prázdnou, a to po prohrách 2:8 a 2:3.
Druhá série zápasů proběhla o dva týdny později

ve Chrudimi, kde Orel nejprve podlehl domácím
Pirátům 3:5. V druhém utkání ovšem triumfoval
nad celkem z České Skalice, především díky dvě-
ma brzkým trefám z hole Jířího Mačka. 

Dorostenci se vrátili do akce po dlouhé zim-
ní pauze zápasem v Chlumci n. Cidilnou. Hektic -
ký mač s domácím Sokolem byl po dvou třeti-
nách vyrovnaný 4:4, díky nevídanému počinu
dvou vstřelených branek ve vlastním oslabení.
Nevyužitá přesilovka na sklonku třetí třetiny však
připravila Přelouč o všechno, protože jak už je
v takovýchto situacích tradicí, následná poslední
ofenzíva namotivovaného soupeře vyústila v bran -
ku po tečované střele od mantinelu. Finální skó-
re tak bylo 4:5.

Noví spoluhráči – Orel Přelouč ve spolu -
práci s Charitou Přelouč zorganizoval účast

několika ukrajinských dě-
tí z rodin, které nedávno
dorazily do Přelouče ve sna -
ze uprchnout před hrůza -
mi války postihující jejich
domovinu. Arťema i Ari-
nu florbal zaujal natolik, že
se rozhodli začít pravidel-
ně trénovat s týmem star -
ších žáků. Doufáme, že jim florbalová kariéra
přinese mnoho fajn vzpomínek a děkujeme pra-
covnicím z Jakub klubu, bez jejichž ochoty a po-
moci by se tato kooperace nemohla uskutečnit. 

Pokud byste i Vy nebo Vaše děti chtěli začít
hrát florbal za Orla Přelouč, neváhejte přijít na
trénink v úterý či čtvrtek mezi 16 a 19 hodinou
do městské haly Za Fontánou nebo zavolat na
číslo 732 610 593. 

Václav Kumstýř

4/22

Fotohádanka
Správná odpověď březnové fotohádanky zněla: „Na černobílé

fotografii údajně z roku 1960 (dost možná je ale ve skutečnosti
starší) vidíme dům čp. 923 v Palackého ulici. Vznikl v letech 1938–
1940 a označován byl jako obecní dům. Po dokončení v něm žilo
15 nemajetných rodin. Původně byl v majetku města Přelouče.“

V rámci losování se výhercem stal František Školout, gratuluje -
me. V redakci Roštu je připravený malý dárek. Odpovědi na novou
fotohádanku zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz a děkujeme
vám za přízeň. 

Domácí hokejbalový program na měsíc duben 2022!

Aktuality – Florbal Orel Přelouč

a přeloučského okolí. Výnos slavnosti byl věno-
ván Zdeňce Havlíčkové.

Podpůrné snahy vyvrcholily v letech 1861–
1862 národní loterií, která vedla k opatření věna
dcery národa, vázaného bohužel na poměrně

přísné podmínky. Základem loterie byly dary,
které se následně staly zdrojem žádoucích finan-
cí. Roku 1862 Karel Bellmann vydal publikaci Se-
znam darů k národní loterii pro Zdeňku Havlíč-
kovou, dnes velice zajímavý dokument. V úvodu,
napsaném vzletnými slovy a datovaném k březnu
roku 1862, se mj. píše: „Havlíček odkázal nám vel -
kou lásku svou a malou dceru Zdeňku.“ Většinu

stran zabírá téměř 6000 čísel darů. (Samotných
darů bylo ještě více, protože pod jedním číslem
se může skrývat více kusů téhož.) Dokument
dokládá, že se v jednotlivých obcích objevili re-
gionální organizátoři výběru darů. Někdy jich
v jedné obci bylo i více, snad docházelo i k jisté-
mu soutěžení. Celá akce byla především záleži-
tostí dam. Ve své knize o Zdeňce Havlíčkové uvá-
dí Milena Lenderová seznam nejaktivnějších měst.
Mimo Prahu zvítězila jednoznačně Kutná Hora
(241 čísel), mezi prvními se z nám ne až tak vzdá -
lených měst objevuje i Kolín (104 čísel) a Čáslav
(79 čísel), a to na 9. a 10. místě mezi městy mi-
mo Prahu. Pardubice nebo Přelouč mezi před-
ními přeborníky nenajdeme. Při pročítání sezna-
mu nás z regionálních důvodů zaujmou některá
čísla. Mezi dary z Bohdanče (č. 784–813) nachá-
zíme i dary příslušníků rodiny Pourovy (2x skvost -
ný šálek na kávu, korálový obrázek, 2x podložka
pod lampu, hedvábný košíček na pletení, po-
známka do knihy). Čísla 955–1073 tvoří dary sou -
rozenců Julie Havlíčkové Adély Jarošové, Aloise,
Josefa a Čeňka Sýkorových (např. Zdeňkou vlast -
noručně vyšívaná podložka na navštívenky, dva
bronzové svícny – dar Karla Havlíčka, lahvičky
voňavého oleje, paklíčky mýdla z koření, bron-
zový křížek, několik soch Karla Havlíčka). Mezi
dalšími čísly zahlédneme vzácně dary z Heřma-
nova Městce, Labské Týnice (Týnce nad Labem),
z „Bernalova“ (patrně Bernardova), ale u žádné-
ho čísla nefiguruje Přelouč nebo některá obec
Přeloučska.

Jak si vysvětlit absenci darů z Přeloučska? Ne-
víme. Možná se někdy podaří dohledat vysvět-
lení, nyní se spokojme s pouhými možnostmi.
Možná že obyvatelé Přeloučska považovali svou
povinnost slavností roku 1860 za splněnou. Mož-
ná že se někteří skrývají pod čísly, jejichž dárci
nechtěli prozradit svou identitu. Možná že pří-

spěvky do loterie byly z Přelouče zaslány až po
vytištění seznamu.

V loterii bylo prodáno 124 241 ze 150 000 lo-
sů. Tah poté proběhl v rámci národní slavnosti
ve dnech 17.–18. 5. 1862. Životní situace Zdeň-

ky Havlíčkové se značně změnila. Milena Len-
derová to vyjádřila slovy: „Loterie učinila ze
Zdeňky bohatou nevěstu a bylo zřejmé, že ve-
řejnost bude chtít rozhodnout, zda partner, je-
hož si jednou vybere, bude hoden právě shro-
mážděného národního daru. Hodnota dcery
národa stoupla.“

Text a foto Martin Štěpánek

Zdeňka Havlíčková, 
dcera Julie a Karla Havlíčkových

Adéla Jarošová, 
teta a „nová maminka“ Zdeňky Havlíčkové

Současní účastníci silničního provozu znají novodobé značení, které nám
zakazuje, přikazuje, ale také i informuje. Dříve, když na cestách nebyl takový
provoz a kdy člověk viděl jenom povozy tažené zvířaty, kočáry, jezdce na ko-
ních a pocestné, ještě neexistovalo takové dopravní značení jako dnes. To teprve
začalo vznikat postupně s rozvojem a vývojem dopravního ruchu na tehdej-
ších komunikacích spojujících města a vesnice. Všichni známe zákazové a pří -
kazové značky, víme co je to BESIP. Ale chováme se podle toho? Dříve si lidé
proti neukázněným kočím a vozkům chránili svůj majetek. Všimli jste si někdy
tzv. nákolníku? I v Přelouči je máme.

V Hradecké ulici a na Václavském náměstí si pozorný chodec může všim-
nout dvou nenápadných kamenných památek. Jde o tzv. odrazníky či ná-
kolníky (ochranné patníky). Jejich funkcí bylo chránit stěny, nároží a vjezdy
do budov před poškozením od projíždějících povozů. První se nachází u do -
mu čp. 46 v Hradecké ulici, má půdorys maximálně 24x19 a viditelnou výš-
ku nad chodníkem 32 cm. Druhý je u domu čp. 735 na Václavském náměstí,
ten má půdorys 25x20 cm a výšku nad chodníkem nejvýše 26 cm. Oba jsou
vyrobeny ze žuly, ten z Václavského náměstí je částečně bíle natřený. Oba
mají v horní části osekané hrany, které směřují k menší horní plošce. Ani
na jednom není viditelný žádný nápis, jsou však z větší části utopené v chod -
níku. Zajímavostí u odrazníku na Václavském náměstí je, že se nad ním

nachází také historická výšková nivelace – zazděné litinové tělísko a ce-
dulka (pochází zřejmě z první poloviny 20. století). Datovat tyto památky
je obtížné, ale jde zřejmě o přelom 19. až 20. století. Za pomoc s přípravou
článku děkují autoři Mgr. Karle Pospíšilové z Muzea silnic ve Vikýřovicích
u Šumperka.

Někdy se v našem seriálu budeme věnovat dalším kamenným silničním
památkám, nechte se překvapit.

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

Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Odrazníky/nákolníky v Přelouči
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Správné znění březnové křížovky bylo: Hříšní lidé města pražského. 
V rámci losování se výherkyní stala Pavla Dudová, gratulujeme. Malý dárek je připravený v redakci Roštu. Všem děkujeme za přízeň

a těšíme se na vaše nové odpovědi, které zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon 466 094 103.
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KŘÍŽOVKY 2022  FILMY S FRANTIŠKEM FILIPOVSKÝM

Vyšší Brod je město v jižních Čechách.
Leží na řece Vltavě na nejvýchodnější
výspě Šumavy. Je (dle položení jádra ob -
ce) nejjižnějším městem ČR a (dle celé-
ho území obce) i nejjižnější obcí ČR – nej -
jižněji položený bod se nachází v katastru
místní části Dolní Drkolná. (Čerpáno z in -
ternetu). 

V rámci losování se výhercem stal Mi -
loslav Odvárka, gratulujeme. V redakci
Roštu je připravený malý dárek. Nové

od povědi zasílejte jako vždy do redakce
Roštu na mail: rost@mestoprelouc.cz. 

DOPLŇOVAČKA
Největší rybník…
1. Stáří (množné číslo). – 2. Silonové
punčochy. – 3. Sloupy. – 4. Klobouky. –
5. Slabá místa. – 6. Sametové stužky. –
7. Křivky v podobě závitu. – 8. Ruské číše.

Pomůcka: stakany

Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 4 – 8. dubna 2022. 
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1200. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 20. 4. 2022.

Doplňovačka – „NEJ“ v naší republice
Březnová tajenka: Vyšší Brod

První březnovou sobotu se rozběhla nejvyšší
ragbyová soutěž u nás a Přelouč v ní nastupuje
už ve třetí po sobě jdoucí sezóně, kde zatím ob-
sadila sedmé a poslední osmé místo, které by rá-
da tuto sezónu vylepšila.

Hned první kolo bylo narušeno počasím, kdy
v Praze byla nepřizpůsobivá hřiště pro sehrání
utkání a 2 zápasy museli být odloženy. Přelouč
měla v tomto ohledu štěstí a své utkání v Říča-
nech proti úřadujícímu mistrovi ČR mohla ode-
hrát, protože místní klub má tréninkové hřiště, kde
nevadilo menší porušení trávníku. Tím ale štěstí
Přelouče bylo vyčerpáno. Říčany od začátku pře -
vzali otěže zápasu a Přelouč moc k ničemu ne-
pouštěla. Přelouč se snažila bránit své branko-
viště, ale sehraný a rychlý útok soupeře si vždy
našel možnost, jak se nakonec do brankoviště
dostal. Jediné body Bizonů zaznamenal po pár
rojových akcích Vítek Rozkošný. Ve zbytku utká-
ní bodovali už jen domácí a dokráčeli si ke snad-
ným 5-ti bodům do tabulky. Ve druhém utkání,
které se v tomto kole odehrálo porazil Vyškov
doma Dragon Brno 39:18 (20:6).

RC Mountfield Říčany – RC Přelouč 
73:5 (31:0)

Sestava: Dušek, Čejka, Staněk, Jech, Hanč, Suchý,
Kouba, Krejzl, Rozkošný, Čížek Jakub, Krčmář,
Nevrlý, Petržilka, Pospíšil, Kohout.

Střídali: Novák, Horáček, Doležel, Charvát 
Body: Rozkošný 5(1P) 

Ve druhém kole hostila Přelouč na svém hřiš-
ti tým Pragy, pro kterou to bylo první letošní utká-

ní. Pragu od této sezóny trénuje jihoafrický tre-
nér Ntando Manyosha. Domácí chtěli zlepšit
svůj herní dojem a potrápit hosty. Aspoň tento
cíl se podařilo splnit, ale na body získané z to-
hoto zápasu to nestačilo. Praga většinu zápasu
držela míč a Přelouč převážně bránila. První po-
ločas skončil z pohledu Přelouče 3:20, kde získal
pro Přelouč 3 body z trestného koupu vzdálené -
ho cca 52 m od háčka, Vítek Rozkošný. V druhém
po ločase se hra Přelouče o moc nezlepšila, ale
položení se přeci jen dokázalo dosáhnout, kdy
stejně jako v Říčanech po akcích roje položil Ště-
pán Trunec a další 2 body připsal z prokopu Ví-
tek Rozkošný. Ko nečné skóre zápasu se zastavilo
na stavu 10:47. 

RC Přelouč – RC Praga Praha 
10:47 (3:20)

Sestava: Dušek, Čejka, Horáček, Jech, Hanč, Su-
chý, Krejzl, Trunec, Rozkošný, Čížek Jakub,
Nevrlý, Kohout, Kouba, Krčmář, Petržilka 

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

Body: Rozkošný 5 (1TK, 1KPP), Trunec 5 (1P) 

Úzký kádr našeho týmu se ve 3. kole v utkání
ve Vyškově ukázal ve své plné nahotě. Ke zraně-
ným hráčům se přidala absence hned čtyř hrá-
čů, kteří byli na předešlém zápase proti Pragov-
ce, konkrétně Hanč, Horáček, Nevrlý a Kouba.
K utká ní jsme tak měli k dispozici pouhých 18 hrá -
čů a závěr jsme díky zranění a obdržené žluté kar-
tě dohrávali ve 13-ti hráčích.

Obraz hry nebyl úplně tak špatný, kdy pře -
devším v mlýnech jsme dominovali a vyhrávali

i tyto standardky Vyškova. Co nám chybí je bo-
jovnost, kdy první poločas nebyla vidět na hřišti
ani náznakem a skóre taky tomu odpovídalo, kdy
domácí pohodlně sázeli jednu pětku za druhou.
V druhém poločase se konečně bojovnost dosta -
vila, hra se přeci jenom trochu vyrovnala a tři po -
 ložení našeho týmu toho byly odměnou. Dvakrát
skóroval Štěpán Trunec, který si po vyhraném
drti vém tlaku z mlýnu vzal z postu vazače balón
a svým typickým průnikem došel do brankoviště.
Pětku také položil lišácký Kuba Čížek, který vy-
užil zaváhaní Vyškova a z rychle rozehraného
trestného kopu unikl z vlastní 22cítky.

Utrpěli jsme třetí těžkou prohru a tahle bo-
lela asi nejvíc. Hráčům chybí jiskra, odhodlání po-
prat se na hřišti o každý metr hřiště a pověstná
přeloučská bojovnost. Když to srovnáme se se-
zónou v roce 2020, je to velký sešup minimálně
o dvě patra dolů. Máme teď týden volno a je po-
třeba zapracovat především na našich hlavách, na
naší psychice a ukázat všem, ale především sa mi
sobě, že stále máme na to být součástí extraligy.

RC JIMI Vyškov – RC Přelouč
76:17 (45:0)

Sestava: Dušek, Čejka, Staněk, Jech, Krejzl, Su -
chý, Dostál, Trunec, Rozkošný, Čížek, Krčmář,
Petržilka, Kohout Jan, Pospíšil, Doležel

Střídali: Šmíd, Charvát, Novák 
Body: Trunec 10 (2P), Čížek Jakub 5, Rozkošný 2
ŽK: Suchý

Vojtěch Horáček

V měsíci březnu zatím jako jediní odstartovali
chlapci z dorostu, kterým se na nelehkých teré-
nech vedlo dobře. V dubnu už konečně odstartují
po dlouhé zimní přípravě soutěže všech katego-
rií, včetně našeho prvního mužstva, které začíná
již tuto sobotu 2. 4. Budeme rádi za Vaši podpo -
ru a návštěvu stadionu na našich zápasech. 

Polička – Dorost 2:1 (1:1)
Branka: vlastní

Dorost – Moravská Třebová 3:1 (0:0)
Branky: 56., 75., 80. Michal Katzer

Holice – Dorost 2:4 (1:2)
Branky: 2., 47. Michal Katzer, 39. Libor Voženílek,

71. Jakub Sekyrka

Sestava: Sirůček (B), Hladík, Voženílek, Vosáhlo,
Sekyrka, Tejnický, Katzer, Hrobař, Husák,
Vančura, Piskač, Vencl, Věříš, Košař, Kamas

Dubnový program našich fotbalistů 
na domácím hřišti:

A – mužstvo (1. A třída)
SO 2. 4.   15:30 A mužstvo – Vysoké Mýto B 

SO 23. 4.   16:00 A mužstvo – Zámrsk

B – mužstvo (okresní přebor)
NE 3. 4.   15:30 B mužstvo – Moravany B
NE 24. 4.   16:00 B mužstvo – Dříteč

Dorost (krajský přebor)
SO 9. 4.  13:00 Dorost – Lanškroun
SO 23. 4.  13:30 Dorost – Letohrad

Starší + mladší přípravka (krajský přebor)
NE 10. 4.   9:00 – 13:30      Přípravka, Litomyšl, 

             Slatiňany, Dolní Újezd 

Ragbisté Přelouče zatím bez bodu

FK Přelouč – oddíl fotbalu



Příští číslo Roštu vyjde v pátek 6. 5. 2022.


