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Rozhovor s Irenou Burešovou

Přeloučský ROŠT

Na návštěvě u paní starostky Ireny Burešové
Na začátek nového roku jsme v minulých letech zařazovali Ročenku. Tentokrát
jsme o ohlédnutí za rokem 2021 požádali paní starostku Irenu Burešovou.
Je za námi rok 2021, jak jste ho vnímala?
Nejen já, ale určitě i velká část společnosti
byla přesvědčena, že rok 2021 již přinese obrat
a jakési světlo na konci tunelu, co se týče pandemie. Bohužel opak byl pravdou. K několika
vlnám pandemie se v roce 2021 přidala inﬂace, zdražování a počínající nárůst cen energií,
který bude zřejmě kulminovat až v roce 2022.
Ač jsme si všichni přáli a očekávali v roce 2021
obrat k lepšímu, ten se bohužel nekonal.
Co se v roce 2021 podařilo v našem městě
vybudovat?
Život ve městě byl samozřejmě poznamenán mnoha omezeními a protiepidemickými
opatřeními. Řada kulturních a společenských
akcí musela být zrušena, některé se konaly
s omezenou kapacitou. I navzdory tomuto všemu se omezení netýkala oblasti investic a údržby městského majetku. V roce 2021 jsme na investice a údržbu vydali cca 80 mil. Kč a mohu
konstatovat, že vše, co jsme si naplánovali, jsme
také zrealizovali. Jedná se např. o dokončení výstavby splaškové kanalizace v Mělicích, zahájení rekonstrukce budovy školní jídelny v ulici
Obránců míru, do provozu jsme uvedli nové
hřiště v Kladenské ulici, zimní ledovou plochu
pod parkem, byla zrekonstruována ulice Přemyslova a Veverkova, za podpory dotace ze
SFDI byla zahájena rekonstrukce chodníků
a veřejného osvětlení v části ulice Pardubická,
za velice zdařilou považuji rekonstrukci vnitrobloků bytových domů mezi ulicemi K. Čapka,
ČSA, Žižkova a Smetanova, v Tupesích se i po
časových prodlevách podařilo dokončit rekonstrukci vodní nádrže, zahájili jsme rekonstrukci veřejného osvětlení v Lohenicích. Rovněž byla provedena částečná úprava prostor
suterénu v budově Sokolovny, který bude od
1. 2. 2022 sloužit jako provizorní výdejna obědů pro školáky a studenty. Chtěla bych využít
této příležitosti a požádat naše žáky, respektive jejich rodiče o pochopení a toleranci. Naši žáci a studenti budou mít na přechodnou
dobu tj. do 31. 8. 2022 méně komfortní prostředí i podmínky školního stravování, odměnou za to jim ale bude nově zrekonstruovaný
prostor budovy školní jídelny v ulici Obránců
míru, včetně vybavení či sociálního zázemí.
Naopak, je něco, co Vás mrzí, že se nepovedlo?
Tady bych zmínila připravovaný projekt rekonstrukce Švarcavy pod parkem s výstavbou
4 nových mostků, následnou plánovanou re1/22
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vitalizaci a výsadbu zeleně v dolní části parku
včetně výstavby nových „sportovních plácků“.
V roce 2021 jsme připravili dokumentaci pro
realizaci projektu s tím, že stavební práce začnou na jaře roku 2022. Bohužel po dohodě
s VaK Pardubice bude muset být před zahájením rekonstrukce toku Švarcavy vybudováno zkapacitnění splaškové kanalizace (aby se
splašky nedostávaly do toku Švarcavy) pod
parkem, což zapříčiní zhruba roční oddálení
termínu zahájení stavby.

Hodně se v letošním roce diskutovalo ohledně svozu komunálního odpadu a třídění odpadu v našem městě, můžete nám prozradit svůj názor na tuto velkou problematiku
i v souvislosti s poplatky za komunální odpad do budoucna?
Od 1. 1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který bych nazvala přímo revoluční a který uložil všem obcím a jejich občanům nelehký úkol, a to zásadním způsobem
zvýšit třídění odpadů. Ještě v roce 2020 mohly
obce na skládky uložit téměř neomezené množství odpadů, kdy za takto odloženou tunu netříděného odpadu zaplatily 500,- Kč jako skládkovací poplatek. Od 1. 1. 2021 zákon stanovuje
limit odpadu uloženého na skládku 200 kg za
1 trvale hlášeného občana s tím, že se každý
následující rok tento limit snižuje na 120,- kg
v roce 2029, rok 2030 byl zákonem vyhlášen jako rok zákazu skládkování. Skládkovací poplatek za 1 uloženou tunu se zvyšuje průběžně
každý rok z původních 500,- Kč/t na 1 850,- Kč/t
v roce 2029. Z uvedených údajů je zřejmé, že
pro rozpočty obcí a potažmo pro občany bude rozhodující, v jaké míře dokážou odpad třídit. V roce 2020 město do odpadového systé-

mu doplatilo ze svého rozpočtu cca 5 mil. Kč
a předpokládám, že po účetním uzavření roku
2021 bude tato částka ještě vyšší a je otázkou,
jak velké ﬁnanční zatížení rozpočet města ještě
unese. Je to zbytečné mrhání prostředky, které bychom dokázali využít smysluplněji, a to
nemluvím o negativním dopadu na přírodu,
které skládkování přináší. Rozhodně bude muset dojít ke zdražení místního poplatku za odpady, což se mně nelehko říká. Jak velké zdražení to bude, bude odvislé od toho, jak důsledně
dokážeme třídit. I když se snažíme šířit informace o nutnosti třídění, výsledky třídění města Přelouč lze hodnotit spíše jako podprůměrné. Část obyvatel se snaží třídit a těm patří velký
dík. Část občanů bohužel pořád nechápe, proč
by třídit měla, a přitom platí stejný poplatek
jako ti, kteří třídí. Nejspravedlivější by bylo, aby
každý zaplatil přesně za to, kolik na skládku
uloží, respektive nevytřídí. Ale to by znamenalo velké změny ve způsobu svozu, evidenci
svozových nádob včetně jejich vážení. Ale jak
naložit s evidencí a vážením kontejnerů, které
máme před bytovými domy? Tady je každá rada drahá a všechny obce „si lámou hlavy“, jak
si s přísně nastavenými pravidly v odpadovém
hospodářství poradit.
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Celý svět zasáhl koronavirus. Jak vnímáte
situaci v naší společnosti v souvislosti právě s koronavirem?
Koronavirus bohužel ovlivňuje život každého z nás, zásadně změnil fungování firem
i celou naši společnost. Naše společnost již byla rozdělena z důvodů sociálních či politických.
Rozdělení společnosti se dále prohloubilo díky názorům na očkování či neočkování, dodržování protiepidemických opatření versus
osobní svoboda apod. Fakt je ten, že se z naší
společnosti vytratila tolerance a slušnost. Nechápu, když má někdo na cokoliv jiný názor,
proč bych ho za jeho názor měla napadat, urážet, nebo nedej Bože něčím vyhrožovat. Ale
to se bohužel v naší společnosti děje.
Co byste přála do roku 2022 Přeloučákům
a Přelouči?
Všem našim občanům do roku 2022 přeji
hodně zdraví a obrat k normálnímu životu se
vším, co k němu patří. Ještě před pandemií
jsme si vůbec neuvědomovali, že žijeme normální a z dnešního pohledu šťastný život. Brali jsme to jako samozřejmost. Dnes si uvědomujeme, že to samozřejmost není a možná že
si po tom všem, co nám pandemie přinesla,
dokážeme obyčejného života více vážit.
Text a fotograﬁe: MG
1/22
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Rada města
Dne 29. 11. 2021 se konala 81. schůze Rady města Přelouče a v úvodu se doporučilo
schválit zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2021, dále návrh rozpočtu na rok 2022 a stejně tak i střednědobý výhled rozpočtu města Přelouče na
období 2023 – 2025. Projednalo se několik majetkových převodů. V rámci veřejné zakázky
„Koordinátor BOZP – projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod
do Přelouče“ se rozhodlo, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby s. r. o. Hradec
Králové a v rámci stejné zakázky se také rozhodlo, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal
stejný dodavatel pro zadávací podklady „Výkon technického dozoru stavebníka – projekt
Splašková kanalizace Klenovka s převedením
odpadních vod do Přelouče“. Radní schválili
smlouvu č. 2/202 o bezúplatném převodu majetku s Kulturním a informačním centrem města Přelouče na převod movitého majetku –
stůl a 14 ks židlí pro vybavení hereckých šaten
Záložny č.p. 44. Projednal se zápis a požadavky OV Lohenice ze dne 16. 11. 2021, odpis nedobytných pohledávek, pronájem bytu č. 17
v ulici Sluneční a bytu č. 1 v ulici Za Fontánou,
schválila se výplata mimořádných odměn vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací města. Zastupitelstvu rada doporučila
schválit Smlouvu akcií uzavíranou se Statutárním městem Pardubice, na jejímž základě dojde
k úplatnému převodu 40 ks listinných akcií
města Přelouče společnosti Pardubická plavební a.s. a také se schválila dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze
dne 12. 10. 2010 s Tělocvičnou jednotou Sokol Přelouč ke dni 31. 12. 2021.
82. schůze Rady města Přelouče se konala 6. 12. 2021 a mimo jiné se schválila smlouva o zřízení věcného břemene se společností
Tlapnet, změna č. 3 odpisového plánu pro příspěvkové organizace na rok 2021, dodatek č. 2
k servisní smlouvě CS_Z10_11055_195 se zhotovitelem SUMO s.r.o. pro servis souboru měření a regulace kotelny, schválil se také pronájem bytu č. 3 v ulici Za Fontánou. Radní vzali
na vědomí zápis KMS Štěpánov ze dne 17. 11.
2021, OV Mělice ze dne 20. 11. 2021 a zápis sociálně zdravotní komise ze dne 1. 12. 2021. Odbor životního prostředí připravil pro radní poznatky z průzkumu obsahu a zaplnění popelnic
na směsný komunální odpad, kteří tyto poznatky projednali a doporučili projednat také na
nadcházejícím zastupitelstvu. Rada odsouhlasila požadavek příspěvkové organizace Školní
jídelna Přelouč zakoupit dodávkový automobil
Renault Express Van z fondu investic této příspěvkové organizace, který bude využíván na
dovoz obědů pro školáky. Na této radě byla
1/22
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Zprávy z radnice
jmenována do funkce vedoucí odboru živnostenského Městského úřadu Přelouč paní Bc. Petra Joštová s účinností od 1. 1. 2022 a na závěr
rady se odsouhlasil návrh programu XX. Zasedání Zastupitelstva města Přelouče s termínem konání 14. 12. 2021.

Zastupitelstvo města
Poslední, v pořadí XX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče v tomto roce se konalo 14. 12. 2021 opět v sále Občanské záložny a projednaly se informace starostky města
o činnosti rady města mezi XIX. a XX. zasedáním zastupitelů, návrhy a stanoviska ma-

třídění má naše město celkově velké rezervy.
Zároveň se na zasedání projednával nevyhovující stav a přeplněné kontejnery u tzv. hnízd
v našem městě, která slouží pro odpad jak z řad
obyvatel rodinných domů, tak obyvatel bytových domů. Na mnoha místech podle informací některých zastupitelů jsou kontejnery přeplněné. Odboru životního prostředí se zde doporučilo provést kontroly těchto hnízd a míst
s více kontejnery a na dalším zasedání zastupitelů pak předložit výsledky tohoto dalšího
průzkumu a kontroly třídění odpadu v našem
městě. Všechna usnesení z rady a zastupitelstva města naleznete na webových stránkách
města.

UPOZORNĚNÍ
Od 1. ledna 2022 do 30. června 2022 se hradí místní poplatek za odpad na rok 2022 a místní poplatek za psa na
rok 2022! Na povinnost úhrady poplatku NEUPOZORŇUJEME!

Místní poplatek za odpad na rok 2022
– Místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství za každou přihlášenou osobu
v obci a místních částech
600,- Kč
– Místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství za stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém
není přihlášená žádná fyzická osoba
600,- Kč
– nutná ohlašovací povinnost k evidenci – pokud nebude
splněna ohlašovací povinnost vlastníkem nemovitosti,
správce daně může uložit pokutu do výše 500 000,00 Kč
(§ 247a zákona 280/2009 Sb. – daňový řád)

jetkového a ﬁnančního výboru, OV Lohenice
z dne 6. 10. a 16. 11. 2021, dále OV Mělice ze
dne 20. 11. 2021 a OV Klenovka ze dne 12. 11.
a 10. 12. 2021. Zastupitelé schválili návrh rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu města na
rok 2021 a také návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2022, stejně tak i střednědobý výhled rozpočtu města na období 2023 – 2025.
Projednaly se majetkové převody. Schválilo se
memorandum o deklarování veřejného zájmu,
vzájemné spolupráci a podpory v oblasti ochrany životního prostředí v lokalitě ložiska štěrkopísku Lohenice IV a také smlouva o převodu
akcií uzavíranou se Statutárním městem Pardubice, na jejímž základě dojde k úplatnému
převoodu 40 ks listinných akcií města Přelouč
společnosti Pardubická plavební a.s. Na základě rezignace Romana Salﬁckého ho zastupitelé
odvolali z funkce člena Osadního Výboru Lohenice a zároveň určili členem OV Lohenice pana
Josefa Štěpánka s účinností od 15. 12. 2021. Zastupitelstvo také odvolalo ke dni 31. 12. 2021
z funkce člena ﬁnančního výboru Ing. L. Skalu
na základě jeho rezignace a zvolil se nový člen
ﬁnančního výboru s účinností od 1. 1. 2022 a to
pan Ing. Jiří Pavlas. Nejdelším bodem jednání
prosincového zastupitelstva byly informace
a poznatky z průzkumu obsahu zaplnění popelnic na směsný komunální odpad s ohledem
na třídění odpadů ve vybrané zástavbě rodinných domů v období červenec – říjen 2021.
Tyto poznatky připravil pro zastupitelé odbor
životního prostředí. Bohužel u převážné části
kontrolovaných popelnic stav odpadu nebyl
vyhovující, co se týče správného a účelného

Text: MG

Očkování bez registrace
ve Sportovní hale v Přelouči,

14. 12. 2021
V úterý 14. 12. 2021 bylo naočkováno v našem městě dalších 479 osob, z toho 15 osob
vakcínou Janssen a 464 osob dostalo vakcínu
Comirnaty. Očkovací tým bude v očkování pokračovat v prostorách sportovní haly také v roce 2022, první kolo nového očkování se uskuteční 10. 1. 2022 od 10 do 17 hodin.

POZOR – při platbě vždy uvádět u KAŽDÉ osoby přidělený variabilní symbol – zjištění na Městském úřadě v Přelouči (oddělení pohledávek a přestupků, pokladna), číslo
účtu: 19-1425561/0100 KB, a.s.

Místní poplatek za psa na rok 2022
– doba splatnosti od 1. ledna 2022 do 30. června 2022
– u nově přihlášených psů v roce 2022 – doba splatnosti
do 30 dnů od data poplatkové povinnosti
– povinnost přihlásit a platit za psa staršího tří měsíců
– sazba poplatku:
a) za prvního psa držitele přihlášeného v obci
– v rodinném domě v části města Přelouč 360,- Kč

– v ostatních případech
– v části města Přelouč
– v částech města Lohenice, Mělice,
– Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota
– a Škudly

1 200,- Kč

120,- Kč

b) za druhého a dalšího psa držitele
přihlášeného v obci
– v rodinném domě v části města Přelouč 540,- Kč
– v ostatních případech
– v části města Přelouč
1 500,- Kč
– v částech města Lohenice, Mělice,
– Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota
– a Škudly
360,- Kč

leden 2022
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Zprávy z radnice

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
– za prvního psa
120,- Kč
– za druhého a každého dalšího psa
300,- Kč

POZOR:
Od 1. 1. 2020 jsou nadále, mimo stávajícího osvobození, osvobozeny osoby, které jsou závislé na jiné fyzické osobě a osoby
s průkazem ZTP. U poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem přijmu, anebo poživatelem sirotčího
důchodu platí úleva – sazba za prvního psa 120,- Kč, za druhého a dalšího psa 300,- Kč.
Vzhledem k povinnosti čipování psů od 1. 1. 2020 jsou poplatníci povinni nahlásit na Městském úřadě v Přelouči evidenční
číslo a typ elektronického čipu nebo číslo tetování, jímž byl
pes označen, a datum čipování či tetování psa, které doloží
potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou, která provedla označení psa elektronickým čipem nebo tetováním.
Další informace:
Obecně závazná vyhláška Města Přelouč č. 3/2021 a č. 7/2019
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BYTOVÉ DOMY – kontejnery SKO v pondělí.

leden 2022

STANOVIŠTĚ TŘÍDĚNÉHO ODPADU:
PLASTY:
1. až 18. týden a 42. až 52. týden (zimní období): 2 x týdně pondělí, čtvrtek odpoledne až pátek; 19. až 41. týden (letní období): 3 x týdně (ve městě plus Lohenice, Štěpánov, Klenovka); liché týdny: pondělí,
středa, pátek; sudé týdny: pondělí, středa, čtvrtek odpoledne až pátek. V ulici Sportovní a u hotelu Fontána 3 x týdně v zimním období; 5x týdně v letním období
PAPÍR:
celoročně: v liché týdny: úterý, pátek; sudé týdny: pondělí odpoledne, pátek. V ulici Sportovní a u hotelu Fontána 3 x týdně.
SKLO BÍLÉ I BAREVNÉ: 1 x 8 týdnů; stanoviště T. Přeloučského (za MěÚ), Pražská (Amipa), Sportovní (Tesco), u hotelu Fontána, Jiráskova (bývalá Jednota), Obránců míru (za obchodem) se sváží 1 x 4 týdny
KOVY:
1 x 8 týdnů

středy 26.1., 23.2. a 23.3. se týkají místní části Tupesy
čtvrtky 27.1., 24.2. a 24.3. se týkají Přelouče a místních částí Mělice, Lohenice, Štěpánov, Klenovka, Lhota a Škudly.
BIO duben až prosinec: 1 x 7 dní – středa nebo čtvrtek v závislosti na lokalitě ve stejný den jako SKO (kromě Štěpánova a Klenovky, zde BIO ve středu)
Směsný komunální odpad (SKO) celoročně 1 x 7 dní: rodinné domy – středa nebo čtvrtek v závislosti na lokalitě (jako dosud); Klenovka a Štěpánov v úterý

BIO leden až březen:

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice – Odbor životního prostředí
Zprávy z radnice – Odbor životního prostředí
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Rozšíření sběru bioodpadu na stanovištích tříděného odpadu u bytových domů
Po vyhodnocení systému svozu bioodpadu na sídlišti prostřednictvím
hnědých popelnic, který již probíhá na pěti stanovištích (Edvarda Beneše –
Hodinářka, Jižní u HZS Pk, Jižní u trafostanice, 17. listopadu proti Skleníku
a 17. listopadu u věžáku) a kdy se tento způsob osvědčil, jsme přistoupili k rozšíření sběru bioodpadu v dalších lokalitách bytových domů, aby i jejich obyvatelé měli možnost třídit tuto komoditu. Jedná se o stávající stanoviště tříděného odpadu v ulicích: Obránců míru (u obchodu), U Rybníčka, K. Čapka
(u věžáku), Smetanova X ČSA, Smetanova X Kladenská, Tyršova (vnitroblok proti sokolovně), Pardubická 989 (proti kinu), Tůmy Přeloučského
(pod MěÚ), Pardubická 1501, Jana Dítěte, Přemyslova a Račanská 1261–1263.
Na tato stanoviště budou v průběhu měsíce ledna umístěny vždy dvě hnědé popelnice označené nálepkou bioodpad. Do těchto označených hnědých
popelnic na bioodpad PATŘÍ především slupky a zbytky z ovoce a zeleniny,
zvadlé květiny z váz, zvadlé rostliny z květináčů, hlína z květináčů, čajový
a kávový odpad, skořápky z vajec, ořechů, zbytky pečiva a obilovin, ruličky
od toaletního papíru, ruličky od papírových utěrek a další biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. Do nádob NEPATŘÍ: zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, potravinářské oleje a tuky, dále uhynulá zvířata, minerální oleje, exkrementy zvířat včetně podestýlky apod.
Odpad je nutné vhazovat do nádob bez igelitových sáčků, tašek či jiných obalů. Věříme, že kdo bude mít zájem, určitě si najde způsob, jak doma
bioodpad shromažďovat a odnášet do hnědé popelnice. Děkujeme všem
občanům, kteří se do sběru bioodpadu u bytových domů zapojí. Prosíme
občany o ukázněnost, neboť nádoba obsahující jiné druhy odpadů než biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, by musela být vyvezena na
skládku, a přišlo by nazmar snažení zodpovědných občanů, kterým je tak
dána možnost stejně jako občanům z rodinných domů a občanům na sídlišti, kde již sběr bioodpadu probíhá, třídit i tuto komoditu.
Bioodpad ve směsném odpadu představuje značný váhový podíl a vzhledem k nové legislativě, kde dochází k razantnímu navyšování poplatku za
uložení odpadu na skládce, proto je důležité nejen z hlediska ekologického
vytřídit co nejvíce využitelného odpadu a do nádoby na směsný odpad dávat opravdu jen to, co k využití již předat nelze (a samozřejmě nemá nebezpečnou vlastnost). Tedy jen to, co nelze odložit do žlutých a modrých kontejnerů nebo popelnic, do zelených, bílých nebo šedých zvonů, do červených
a bílých sběrných nádob, do hnědých popelnic, do černých popelnic na olej,
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na místo zpětného odběru, na sběrný dvůr, do sběrných surovin. Děkujeme
občanům za spolupráci a doufáme, že se nám společně podaří ve sběru bioodpadu v lokalitách zástavby dalších bytových domů dosáhnout takové
úrovně, jak tomu je již na pěti stanovištích na sídlišti a u rodinných domů.

leden 2022
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Zprávy z radnice – Odbor životního prostředí

Kam s rostlým použitým
vánočním stromečkem?
Pokud si jeho odstranění nezajistíte sami, je možné ho po odstrojení
odložit ke kontejnerům na směsný komunální odpad nebo ke kontejnerům na tříděný odpad, odkud jejich odvoz zajistí Technické služby města
Přelouče. Děkujeme občanům za spolupráci.
Ing. Helena Klápová, odbor živ. prostředí
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Občané se mohou podílet na
přikrmování ptactva v zimním období
V měsíci prosinec 2021 byla provedena opatření pro ornitofaunu a instalace edukativních prvků. V parku pod Záložnou bylo umístěno samonásypné
krmítko. Občané se tak mohou sami podílet na přikrmování ptactva v zimním období. Je třeba míti na zřeteli, že do krmítka je nutné přidávat pouze
stravu určenou pro ptactvo. Z tohoto důvodu, je u krmítka umístěna informační cedule o vhodné stravě pro ptáky, kam patří např. slunečnicová semínka, proso, pšenice, jádra vlašských nebo lískových ořechů nebo taky jablko. Dále
v rámci správy sítě ptačích budek bylo provedeno přemístění 5 ks sýkorníků
do nové oblasti ve městě a byla umístěna nová informační tabule do lokality
Lohenice.
Mgr. Jan Feranec, vedoucí odboru životního prostředí
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Rozhovor

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Vánoční setkání s Lenkou Rutovou

VU3V
S koncem roku 2021 jsme společně s našimi báječnými seniory ukončili další semestr Univerzity třetího věku. Téma Rituály evropských panovnických rodů bylo nabité fakty i zajímavostmi, takže nám studium
šlo jako po másle. Poslední dvě přednášky bylo sice opět třeba přesunout do virtuálního prostředí, ale to už máme vyzkoušené a studenti
s touto formou studia nemají problém. V příštím semestru nás čeká
téma Klenoty barokního sochařství v Čechách a všichni doufáme, že
koncem jara vyrazíme na tematický výlet někam za barokem. Pokud se
chcete přidat, jste srdečně zváni, začínáme v únoru.

S knížkou do života / Bookstart
Mezinárodní projekt, nad kterým převzalo patronát Ministerstvo
kultury ČR pořádáme vždy s přihlédnutím k momentálně povoleným
aktivitám. Některá prosincová setkání s maminkami a dětmi se konala
v knihovně, jindy měly děti v parku připravené bezkontaktní úkoly,
ale všechna setkání byla zaměřena na téma předčtenářských dovedností, což je hlavní smysl tohoto projektu.

Narodila se v Přelouči, vyrůstala zde a do 19 let
žila. Pak odešla do Prahy, několik let žila a pracovala na Kubě a pracovala na obchodním oddělení na velvyslanectví a pak dalších několik let na
Kanárských ostrovech v cestovní kanceláři. Domů
se ze světa vrátila v březnu 1996 kvůli vážně stonající mamince a od té doby už v podstatě v Přelouči zůstala. Střídavě stále jezdí na pár dní do
Prahy, kde má také svůj byt, ale převážnou část života již tráví tady s námi v Přelouči. Od roku 2010
se stala jakousi patronkou všech ztracených a zatoulaných pejsků v okolí našeho města.

bicích. Dobrou spolupráci mám také s Městskou
policií v Lázních Bohdaneč a v Pardubicích.

Spolupracujete již léta s městskou policií a staráte se o nalezené pejsky, pomáháte hledat
ztracené, jak jste se k této činnosti dostala?
Vzniklo to v roce 2010, kdy u mě měl jeden
chlapec doma na zahradě udělaný výběh pro své
dva pejsky, které nemohl mít v bytovém domě,
kde bydlel. Chodil za nimi denně a jednoho dne
se z mé zahrady záhadně ztratili. Začali jsme hledat, ale marně. V té době jsem vůbec netušila, že
tady naše městská policie má nějaké kotce a v té
době jsem si zároveň myslela, že když se ztratí
pes a nahlásím to, že městská policie okamžitě zahájí „bojovku“ a začne hledat jako když se třeba
ztratí dítě. Tenkrát jsem se hluboce mýlila. Městská policie ani Přeloučáci mě tenkrát ještě neznali. Na záchranu obou psů jsem se snažila udělat
maximu, vytiskla jsem a roznášela letáky a také
poprvé objevila prostředí facebooku a stránky
o ztracených psech na internetu. Bohužel ty
dva pejsky jsme už nenašli. Velkým zlom byl asi
začátek roku 2011, kdy jsem už hodně začala pracovat s internetem. Postupně se na mě začali obracet lidi, že se jim ztratil pejsek nebo že třeba
hledaného někde zahlédli. A já také začala spolupracovat mnohem více s městkou policí tady
v Přelouči a zjistila jsem, že mají speciální kotec
pro nalezené pejsky. Ze začátku byla vzájemná
spolupráce a komunikace mezi mnou a městskou policií dost složitá, ale postupně jsem k sobě
vzájemně našli důvěru, a hlavně jsem se jim nabídla, že jim s péčí o pejsky umístěné v kotcích
nebo při hledání ztracených pejsků pomůžu. Postupně se lidi s prosbou o pomoc ozývali víc a víc.
Začala jsem také spolupracovat s policí v Pardu-

Kolik času věnujete této dobrovolné práci?
Když je umístěný pes tady v kotci u městské
policie, chodím tam třeba i několikrát denně,
beru je na procházku, hlídám krmení, a hlavně
se snažím najít pro pejska nový domov. Nové
majitele si i prověřuji, abych měla čisté svědomí, když jde pak zvíře do náhradní rodiny. Dříve jsem hodně na FB a internetu komunikovala
především v noci, ale asi mě dohání únava, večer
usnu dříve a ten noční čas na vyřizování agendy mi nyní nějak chybí. Ztracených a nalezených
psů je hodně, někdy skutečně nestíhám všechny případy řešit

Stejně jako vloni jsme se i letos s radostí přidali v neděli 5. 12. k dalším organizátorům akce Mikuláš ztratil plášť. Jako startující mikulášský
tým nás potěšil velký zájem rodičů i dětí. Protože se jednalo o program
v parku, při kterém se jednotlivé rodiny vlastně vůbec nepotkaly a startovalo se postupně po pěti minutách (podle předem nahlášeného pořadí), byla akce pro všechny bezpečná a děti si mohly užít mikulášského dovádění do sytosti. Zdá se, že takto organizované akce jsou cestou,
jak i v čase covidu nerezignovat na pořádání akcí pro větší počet lidí.
L.H.

Kdo byl Václav Semerád?

Školní akce

V prosinci jsme pro naše čtenáře připravili zajímavou výstavu knih
přeloučského rodáka Václava Semeráda. Vzhledem k minimální možnosti zakoupit jeho knihy na knižním trhu, byla výstava pro mnohé
překvapením.
Jedná se o autora více než 40 knih fantasy žánru pro děti i dospělé
a přece je ve svém rodném městě jako spisovatel téměř neznámý. Narodil se v roce 1945 v Pražské ulici čp. 14, tedy v hostinci U města Prahy, na jehož místě dnes stojí pizzerie Pinocchio. Možná si ho pamětníci
spíše spojí s jeho prací v DDM, kde stál u zrodu velkého modelu železniční trati. Později se přestěhoval do Prahy, kde také začal s psaním
svých dobrodružných příběhů. Do Přelouče už jezdil pouze na návštěvu za rodinou.

K naší velké radosti nás školní
třídy navštěvovaly v hojném počtu, takže jsme si s dětmi užívali veselá dopoledne. Kdo by se také
nudil s Astrid Lindgrenovou nebo
s pohádkovými hrdiny. Pro starší
děti snad bylo zajímavé projít s námi cestou od napsání příběhu až po
vydání knihy, se zastávkou u práce
graﬁka, tiskaře a dalších profesí, které za zrodem knihy stojí.

Mikulášská stezka
Výstava byla naplánována na prosinec 2021 a pan Semerád měl v plánu do Přelouče přijet, ale bohužel 29. 11. přišla smutná zpráva o jeho
úmrtí. Výstavy, na kterou se velmi těšil, se tedy nedožil jen o pár dnů.
Přesto jsme jeho knihy našim čtenářům i dalším zájemcům na výstavě
nabídli k prohlédnutí nebo k přečtení. Díky rodině pana Semeráda je
nyní máme v našem knižním fondu. Za tento velkorysý dar velmi děkujeme a pokud máte zájem o některou z knih Václava Semeráda,
stavte se.
L.H.
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Jak to funguje s pejsky a jejich umístěním
v útulcích?
Zhruba před 10 lety to fungovalo tak, že útulek měl s obcemi podepsané smlouvy, že když se
do 3 měsíců umístěný pes nevyzvedne nebo se
nevrátí k majiteli, že mají právo psa utratit. To
byla dost krutá realita. No a když jsem začala pomáhat s pejsky, kteří se ztratili nebo potřebují nového majitele, navázala jsem také kontakt s útulkem v Pardubicích. Nyní už mám vybudovanou
velkou síť kontaktů z různých spolků po celé republice, což mi pomáhá najít pro nalezeného pejska nový domov co nejrychleji a nejvhodněji. Je
důležité upozornit na to, že za každého umístěného psa v útulku se platí 5 tisíc korun. Do útulku se berou psi pouze od obcí a městské policie, se kterou mají uzavřené smlouvy. Jinak si
pobyt v útulku soukromá osoba musí hradit
sama a není to rozhodně levná záležitost. Takže na všechny, kdo se rozhodnou pořídit si pejska apeluji, pořádně si vše dopředu rozmyslet
než se za krátkou dobu pejska zbavovat. Není
to vůbec jednoduché především pro zvíře samotné, pro okolí také ne.

baři ho tam objevili, měsíc byl v kotci, pak jsem
ho vzala ke mně domů a přibyl jako čtvrtý do
party a máme doma pěkně veselo.
Před Vánocemi pozvali starostka města
Irena Burešová a velitel Městské policie Přelouč Leoš Slavík Lenku Rutovu na městský
úřad a poděkovali jí za velmi obětavou dlouholetou dobrovolnou pomoc na záchranu
psů v našem městě a okolí. Tato její činnost
je zcela nezištná a dobrovolná a dost často
paní Rutová ﬁnancuje péči a léčbu některých psů ze svých vlastních zdrojů. Lence Rutové náleží velké uznání, poděkování a úcta.
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Lenka Rutová s Irenou Burešovou a Leošem Slavíkem

Pokousal vás někdy pes?
No, jasně, že se mi to stalo, několikrát. Pes mě
pokousal při jednom odchytu tady přímo v Přelouči a pak teda mě docela dost posekaly a potrápily dvě kočky. Ale byli určitě všichni vystresovaní, tak to se někdy prostě stane, že vás hryznou.
Kolik psů máte doma?
Mám doma celkem čtyři pejsky. Dva jsou po
bezdomovcích, které jsem si u sebe nechala jako
první. Dalšího mám 5 let, přivezla jsem si ho od
Březiňáku, kde se našel opuštěný. Půl roku jsem
ho měla v kotci, každý den jsem za ním chodila,
pak začaly mrazy a pak na Nový rok kvůli petardám jsem si ho vzala domů a chtěla jsem mu najít nový domov. Nutno říci, že tento pes je velmi
hyperaktivní a asi všechny zájemce nakonec ta
jeho hyperaktivita odradila, a tak ho mám dodnes. Čtvrtý pejsek byl přivázaný 30 m od mělických písníků v lese na vodítku. Ještě že hou-

Přehled odchycených psů –
umístění v kotci MP Přelouč
rok 2011

21 nalezeno

rok 2012

28 nalezeno

rok 2013

18 nalezeno

rok 2014

26 nalezeno

rok 2015

17 nalezeno

rok 2016

18 nalezeno

rok 2017

24 nalezeno

rok 2018

32 nalezeno

rok 2019

33 nalezeno

rok 2020

19 nalezeno

rok 2021

20 nalezeno

6 domů, 6 útulek,
9 nový domov
17 domů, 1 útulek,
2 azýlek Dej pac,
8 nový domov
14 domů, 3 nový
domov, 1 Cincibus
19 domů,
6 nový domov,
1 zemřel – auto
12 domů,
5 nový domov
10 domů,
8 nový domov
21 domů,
2 nový domov,
1 zemřela v kotci
30 domů,
2 nový domov
28 domů,
5 nový domov
18 domů,
1 do spolku PNP
19 domů,
1 zemřela – auto

Celkem se zachránilo zhruba 251 psů, současné kotce se vyměřovali na hřišti v říjnu v roce
2015 a používat se začaly přibližně od března
v roce 2016.
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Noví občánci v našem městě

PŘELOUČÁCI
Jubilanti prosinec
Josef Volejník
Eva Hněvsová
Josef Macháček
Marie Jurová
Věra Špácová
Božena Bubeníková
Helena Walterová
Dagmar Kutílková
Danuše Jičínská
Jaroslav Malimánek
František Doležálek
Hana Burešová
Ludmila Riegrová
Jan Kmoníček
Josef Kučera
Jiřina Pokorná

Vzpomínka
Dne 28. 1. 2022 uplyne 30 let,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek
pan Jiří MACHÁČEK.
S láskou a úctou vzpomínají
děti s rodinami.

Přání

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)
přeje všem občanům v novém roce 2022
hlavně hodně zdraví, porozumění a lásky.
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Společenská rubrika

92 let
91 let
91 let
91 let
91 let
90 let
89 let
88 let
88 let
88 let
87 let
87 let
87 let
85 let
80 let
80 let

Josef Wimmer
Jana Plivová
Alena Valkounová
František Nekvapil
Jaroslav Bačkora
Jiří Roztočil
Božena Černovská
Marie Randová
Lumír Kysela
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Společenská rubrika

Představujeme vám další nové občánky, kteří se narodili v roce 2021.
Vítáme je v našem městě a přejeme jim hodně zdraví, štěstí a úspěchů do života.

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Zlatá svatba
Jarmila a Josef Kosinovi
Marie a Luděk Hemerovi

4. 12.
11. 12.

Adéla Černíková

Jan Kohoutek

Anna Mayerová

Albert Novotný

Adam Filipi

Ondřej Holub

Erik Tesař

Kateřina Kozumplíková

Michal Těšitel

Stříbrná svatba – listopad
Jitka a Radek Novotní

23. 11.

Poděkování
sbormistrovi Petru Vackovi
Do pěveckého sboru JBF jsem nastoupila začátkem roku
2008. Tehdy sotva osmnáctiletý mladý sbormistr z pardubické konzervatoře měl před sebou skupinu starších členů
sboru, kteří se měli podřídit systematické sborové činnosti.
Nový sbormistr se nenechal odradit, za svými požadavky ve
vší slušnosti stál, což mu přece jen přineslo první úspěchy.
Členská základna se postupně rozšířila o mladé sboristky
a sboristy. Velkou roli hrál výběr zajímavého repertoáru a přátelská atmosféra. Zanedlouho sbor vystupoval nejen v Přelouči a okolí, ale navázal i vzájemnou spolupráci s jinými
sbory nejen v Pardubickém kraji. Poctou pro nás byla cena
udělená na Svatováclavském festivalu ve Žďáru nad Sázavou
za provedení vhodně zvolené skladby „Svatý Václave“ a vystoupení v Senátu. Stihli jsme natočit i live CD. Dobré vztahy v kolektivu upevňovalo i několik soustředění, které jsme
absolvovali v Krkonoších a ve Vysokém Mýtě. Dokladem toho, že sbor pod vedením Petra Vacka dokázal reprezentovat
naše město, jehož podpory si vážil, je vydání almanachu ke
100. výročí založení pěveckého sboru Josef Bohuslav Foerster
v Přelouči. Petr Vacek je i výborný varhaník. Vyslechla jsem
v jeho provedení několik varhanních koncertů nejen v Přelouči a vždy to byl krásný zážitek. Zbývá jen poděkovat našemu bývalému sbormistrovi Petrovi Vackovi a popřát další
úspěchy ve světě hudby a v této nelehké době plné zdraví.
A tak činím. Děkujeme.
Za pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster
Mgr. Drahoslava Jiroutová
předsedkyně sboru

Olívie Piklová

Rebeka Koterová

Tadeáš Hutla
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.

Halloweenské odpoledne ve školní družině

Básnička na leden…
… od šesťáků na téma ZIMA
Zimní čas
Jitka Míčová 6.A
Už se všichni těšíme
na ten zimní čas,
že nám všude napadá
bílý snížek zas.
Všude bude krásně bílo,
na loukách i na polích,
mělo by být všude milo,
když napadne bílý sníh.

Sníh
Vanessa Hájková 6.A

Hlas ledna
Barbora Teichmanová 6.B
Už je tu zas leden,
v roce je jen jeden.
V lednu je tu stále zima,
zima je přec vždycky prima.

Na konci října si třeťáci a čtvrťáci z prvního oddělení školní družiny připravili pro mladší děti na dvorku zábavné halloweenské odpoledne s několika soutěžními stanovišti, které měli na starosti. Děti tak skládaly podzimní obrázek, řadily dýně od nejmenší po největší, lovily vzácného zlatého
pavouka, pomáhaly duchům dofoukat zpět na hrad malé pavouky, navlékaly náhrdelník, házely pavouky do pavoučí sítě, hledaly stejný symbol a čekal je slalom mezi dýněmi.

Dívám se na jinovatku,
zastudí i naši Katku.
Střechu zdobí rampouchy,
nepotěší pavouky.
Zase nám tu krásně sněží,
jak v Popelce koně běží.
Led je tenký jako vlas
a už slyším ledna hlas.

Sníh nám padá z nebe,
studí mě i tebe.
Padá všude kolem nás,
teď je přeci jeho čas.
A tak pěkně na zimu,
tvoří bílou peřinu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
připravený program. Dětem se v knihovně líbilo a já věřím, že knihovna
získala další malé čtenáře.

leden 2022
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den byl jako stvořený k probuzení naší tvořivosti a všichni jsme si ho pořádně užili. Dokonce se k nám přidaly i děti v karanténě na online výuce.

Vánoce na Švýcárně
Třída 1.B vyrazila 2. prosince na výlet do Slatiňan. Hned po vystoupení
z autobusu děti čekal úžasný zážitek. Měly možnost vidět vyhánění klisen
s hříbátky na pastvu. Prvňáčci obdivovali nejen krásu sedmdesáti černých
koníků, ale také jejich poslušnost a ukázněnost.

Naše škola byla oslovena Nadačním fondem Krtek, který podporuje Kliniku dětské onkologie ve Fakultní nemocnici v Brně. Prodejem ručně vyráběných svíček, mýdel a solí do koupele bylo přispěno částkou 13 980 Kč.
Všem zúčastněným děkujeme.

Den šílených účesů
Po velkém úspěchu Suit Up dne přišla nová výzva projektu Hrdá škola.
Tentokrát se zaměřila na vlasy a různé pokrývky hlavy. Tento neobyčejný

Na komentované prohlídce hřebčína jsme viděli stáje hřebců, kočárovnu a historickou sedlovnu. Po prohlídce hřebčína jsme se prošli zámeckým
parkem a pak stoupali do kopce výš a výš, až jsme došli na Kočičí hrádek.
Po svačince v krásném altánku vedle Kočičího hrádku jsme se vydali do nedalekého interaktivního muzea Švýcárna, cíle naší cesty. Zde nás čekal slaměný betlém v životní velikosti a výstava netradičních vánočních stromků.
Ve vánočních dílničkách si děti malovaly ozdoby, zdobily perníčky a vyráběly svíčky z včelího vosku.
Na výletě se prvňáčkům moc líbilo 😊.

Laskavost
Třída 1.A se zapojila do projektu Jsem laskavec 2021. Děti si uvědomovaly, co jsou dobré skutky, jak druhým pomoci, jaké domácí práce dokáží

Po splnění každého úkolu obdržely na soutěžní kartičku razítko a nakonec je čekala sladká odměna v podobě pavouka.
Odpoledne se nám velice vydařilo.
Třeťákům a čtvrťákům patří poděkování za přípravu a za skvělou asistenci u jednotlivých stanovišť.

Byli jsme v knihovně

zvládnout. Společně vyplnily laskavost panu školníkovi a pomohly mu odklízet listí ze školní zahrady.
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Začínající čtenáři ze třídy 1. B ZŠ Masarykovo náměstí navštívili ve čtvrtek 25. 11. 2021 Městskou knihovnu v Přelouči. Přivítala nás knihovnice
paní Hývlová s připraveným programem „Pohádkové povídání – čtení se
nebojíme, na čtení se těšíme“. Cílem povídání, které probíhalo formou
krátkých hrátek, čtením pohádek a povídáním o pohádkových hrdinech
bylo seznámení dětí s knihovnou, motivovat je ke čtení a získat kladný
vztah ke knihám. Děti se podrobněji seznámily s pohádkou „Líný kocour
Josef“, kterou si i zkusily zdramatizovat. Na závěr si v dětském oddělení
knihovny půjčovaly a prohlížely knížky. Děkujeme paní Hývlové za pěkně

#KyberLife
Žáci 2. stupně se zúčastnili pořadu #KyberLife. Na příběhu dívky Markéty bylo ukázáno, jak snadno se člověk stane obětí šikany ve virtuálním
světě. Žáci měli možnost přemýšlet, aktivně se zapojit do tvorby příběhu
a řešení tohoto závažného problému. Přitom si zopakovali druhy a formy
kyberšikany. Věříme, že pořad přispěl k tomu, aby žáci rozpoznali možná
nebezpečí.

Mikuláš
V pátek 3. 12. zažily děti z prvního stupně návštěvu Mikuláše, čertů
a andělů, kterou si pro ně připravili žáci devátých ročníků. Všichni nejmenší byli stateční, a za připravené básničky a písničky dostali pochvalu
a sladkou odměnu.
1/22
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Žáci střední školy v Přelouči pomáhali
(a pomáhají dál)
Bílá pastelka, Krtek, Celonárodní sbírka potravin. To jsou názvy
jen několika sbírek či dobročinných projektů, do kterých se v průběhu
první poloviny školního roku zapojili žáci a zaměstnanci Gymnázia
a Střední odborné školy v Přelouči. „A my všem, kteří jakkoli přispěli, děkujeme, ve všech sbírkách si totiž naši žáci i zaměstnanci
vedli příkladně,“ chválí výsledky školy ředitel Miroslav Pavlata.
Zrakově postižené spoluobčany podporuje tradiční sbírka Bílá
pastelka, v níž přímo žáci vybírají příspěvky a jako odměnu dávají dárcům symbolickou bílou pastelku. „S touto sbírkou v průběhu října opět
pomáhali studenti z oktávy: Anna Roušarová, Sára Chalupníková, Jiří
Zelenka a Šimon Dvořáček. Vybrali úctyhodných téměř 10 000 Kč,“ oceňuje dobrý výkon svých svěřenců koordinátorka sbírky na škole, učitelka
Karolina Klapková.
Nikoli ﬁnančně, ale dobrou radou a osvětou pak přispěli další žáci
školy, kteří během jednoho listopadového víkendu rozdávali letáčky
a vysvětlovali zákazníkům obchodního domu v Přelouči účel Národní
sbírky potravin. „Charita Přelouč získala s jejich pomocí 620 kg trvanlivých potravin od 153 dárců. I samotní studenti po skončení služby přispěli do sbírky svým nákupem,“ připojuje se ke chvále žáků učitelka školy
Vendulka Šmahová.
A onkologicky nemocné děti pak zakoupením drobných kosmetických výrobků podpořili zaměstnanci i žáci školy na začátku prosince.
„Naši žáci a zaměstnanci si koupili mýdla, svíčky nebo soli do koupele
v hodnotě 12 780 Kč,“ shrnuje výsledky další, ale nikoli poslední dobročinné aktivity, která se na škole odehrála, ředitel Miroslav Pavlata.
Ondřej Vojtěch

Rekonstrukce budovy domova mládeže
v Jaselské ulici zahájena
Stará elektroinstalace, nevyhovující sociální zařízení nebo zastaralé
vytápění. To všechno jsou problémy, které v současnosti trápí žáky
i zaměstnance školy v budovách praktického vyučování a domova
mládeže Střední odborné školy Přelouč. Situace se má ale brzy změnit. „V úterý 14. prosince 2021 jsem za účasti investora, kterým je
Pardubický kraj, předal budovu domova mládeže ke kompletní rekonstrukci,“ vysvětluje ředitel školy Miroslav Pavlata důvody, proč
mu částečně spadl pomyslný kámen ze srdce.

Vezmeme to od podlahy (až po střechu),
slibuje vedení školy
Rekonstrukce se bude týkat budovy domova mládeže. Jedná se
o kompletní rekonstrukci vnitřku budovy, která byla postavena v letech 1985–1990. Dříve zde byly například učebny učiliště Automobilního opravárenského závodu Přelouč, v současnosti je budova z části
využívána jako domov mládeže. Podle vedení školy bude nutné udělat
skutečně razantní zásahy do současné podoby.
A co se konkrétně má změnit? „Vedle obnovy veškerých vnitřních
povrchů nebo výměny veškerých rozvodů počítáme i se zajištěním
vstupních prostor do budovy přes turnikety s napojením na docházkový systém a elektronickou třídní knihu,“ přibližuje detaily chystaných
úprav Miroslav Pavlata. Rekonstrukce se přitom podle něj nebude týkat pouze interiéru budovy, ale také vnějších částí objektu. „Počítáme
i s tím, že vybudujeme zpevněné plochy pro pěší i vjezd do areálu. A nové bude i oplocení celého areálu,“ vypočítává další změny ředitel školy Pavlata.
1/22

16

Přeloučské školství
nebo truhláře a škola se bude soustředit na dva směry: výuku žáků
gymnázia a přípravu žáků graﬁckých oborů. A s těmito změnami souvisejí i proměny budov, které využívají žáci školy.
Rekonstrukce bude podle vedení školy provádět firma Viktorstav, s. r. o Chrudim a celková výše vynaložených ﬁnančních prostředků bude činit zhruba 31 milionů korun. „Pokud vše půjde podle plánu,
budou práce ukončeny v prosinci roku 2022,“ uzavírá Pavlata.
Ondřej Vojtěch
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Dosluhující interiéry školy už brzy oživí plánovaná rekonstrukce

Nového kabátku se dočká i sociální zařízení domova mládeže

Dva v jednom
Změny se ovšem nebudou týkat jen oprav a úprav, změní se částečně i funkce a využití jednotlivých prostor. „Efektivnost projektu spočívá
především v úpravě objektu tak, aby byl opět plně využíván a nedocházelo k provozním nákladům na vytápění v částech, které se dnes nevyužívají,“ zmiňuje výhody nadcházejících změn ředitel školy. Jednou
z hlavních novinek bude i opuštění části školních prostor. „Rovněž by
v důsledku rekonstrukce objektu mělo dojít k přesunu učeben ze stávajícího sousedního objektu dílen do řešeného objektu, což následně
umožní zcela opustit objekt v Jaselské ulici č. p. 1499. Následně ho nabídneme k prodeji, dojde tak k výraznému snížení provozních nákladů
školy,“ pochvaluje si Pavlata nadcházející proměnu.
Nové řešení budov praktického vyučování tak přinese rozšíření
kapacity budovy, které škola využije podle ředitele zejména pro výuku
nově otevřených oborů. Zejména by se měla týkat žáků studujících
na oboru Polygraﬁe. „V suterénu objektu vybudujeme novou laboratoř
a z důvodů bezpečnosti a informovanosti žáků a zaměstnanců školy necháme instalovat i školní rozhlas,“ uvádí Pavlata.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Vánoce pěveckých sborů

monie: anglický roh (nástroj podobný hoboji
s tklivým líbezným tónem), basový trombon
a kornet (žesťový nástroj podobný trubce).
Nové nástroje obratem zapojíme do výuky
sólové hry i orchestru. Již nyní se těšíme!

Nové hudební nástroje v ZUŠ

Nová etapa školy
Historie v současnosti jediné střední školy v Přelouči je poměrně
spletitá. Škola vznikla postupným spojováním několika subjektů. Poslední změna nastala v roce 2011, kdy se spojily poslední dvě střední
školy ve městě – Gymnázium Přelouč a Střední odborné učiliště technické Přelouč.
V posledních letech dochází na škole k dalším organizačním změnám, jež souvisí s nástupem nového ředitele Miroslava Pavlaty. Ten se
rozhodl sjednotit směřování školy. Od současného školního roku už
nebyly otevřeny první ročníky oborů vzdělávajících automechaniky

zivou teplotu. Druhým a posledním adventním vystoupením sborů byl vydařený vánoční
koncert v kostele sv. Vavřince ve Svinčanech.
I když byly přípravy poznamenány neustálými změnami v souvislosti s epidemiologickou situací, měly oba koncerty skvělou atmosféru. Za to patří dík všem účinkujícím i jejich
posluchačům. Ti, kteří se vystoupení nemohli
zúčastnit osobně, si mohou na facebooku poslechnout nahrávky vánočního repertoáru.
Přejme se společně, abychom se v příštím roce mohli na koncertech setkávat častěji, protože atmosféře živého vystoupení se žádná
nahrávka nevyrovná.
Petra Lojínová

Pěvecké sbory Ohniváček, Rošťák i Plamen
mají už druhé adventní období velmi omezenou možnost vystupovat, ostatně jako všichni ostatní. Přesto se letos podařilo uspořádat
aspoň dva veřejné koncerty, na kterém zpěváci představili svůj vánoční program. Ten
první proběhl v pátek 10. prosince na zahradě
školy, sněhová pokrývka vykouzlila tu pravou
atmosféru a posluchači statečně snášeli mra-

V průběhu podzimních měsíců pořádala
Česká ﬁlharmonie pro veřejnost aukci hudebních nástrojů, které již ve svém běžném koncertním provozu nepoužívá. Do aukce, která
probíhala formou obálkové metody, se přihlásila i místní základní umělecká škola. Ta
byla, i přes velké množství zájemců, úspěšná
v dražbě celkem tří nástrojů. Do hudební školy tak putují tři dechové nástroje z České ﬁlhar1/22
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Napsali nám

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ

Turistický oddíl přeloučské orelské jednoty ukončil svoji první sezónu

Přes různá omezení na počátku školního roku
se nám zatím daří udržet činnost kroužků na v podstatě normální úrovni běžného roku před covidem,
za což jsme moc rádi. V termínu hlavních prázdnin
budeme nabízet pobytové i příměstské tábory, přihlášky budeme přijímat od 31. 1. 2022.

Kroužek zaměřený na přípravu nejmenších do
školy. Práce s přírodními materiály, výroba dárkových předmětů. S dětmi pracuje lektorka Eliška
Trojanová. Schůzky každé pondělí od 16 hodin.
Šachy

Pravidelná činnost

Po několika letech hledání lektora, který by měl
zájem o vedení tohoto tradičního kroužku, se konečně objevil skvělý a zapálený modelář Martin Turnhöfer. Co nás nejvíce těší, je zájem dětí, kroužek je zcela naplněn. Děti se schází každé úterý od 15.30 hod.
v modelářské dílně ve druhém patře DDM.

Předběžná nabídka táborů
na rok 2022

Výtvarný klub

Na termín hlavních prázdnin budeme nabízet
tyto tábory:

Zájmový kroužek pro děti od 4 let, děti se učí
samostatnosti a práci ve skupině. Malování, kreslení výroba koláží a to vše pod vedením Kristýny
Štainerové. Schůzky každý pátek od 16 hodin.

Tradiční kroužek pod vedením šachového
mága Jirky Hona, kterému patří velké poděkování za dlouhodobou práci s dětmi. Děti z kroužku
reprezentují DDM na šachových turnajích v okolí. Kroužek je stále otevřen pro nové zájemce,
scházíme se každý pátek od 15 hod.
Letecký a plastikový modelář

Šikulka

Pobytové tábory
LT Krkonoše 7. 7. – 16. 7. 2022, Rokytnice nad
Jizerou, hlavní vedoucí Pavel Hrdý
LT Pěnčín 16. 7. – 23. 7. 2022, penzion Krásná,
hlavní vedoucí Blanka Leksová
Příměstské tábory
Příměstský tábor I. „Výtvarně-tvořivý“, 11. 7. –
15. 7. 2022, hlavní vedoucí Kateřina Vrbová
Příměstský tábor II. „Poznávací“, 15. 8 – 19. 8.
2022, hlavní vedoucí Pavel Hrdý
Příměstský tábor III. 22. – 26. 8. 2022, hlavní vedoucí Blanka Leksová
Přihlášky na tábory budeme přijímat od pondělí 31. ledna 2022, přesnější informace o táborech včetně cen zveřejníme v polovině ledna na
webových stránkách DDM.
Pokud možno klidné a pohodové vykročení
do roku 2022 přejí pracovníci DDM Přelouč.

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com
LEDEN V JAKUB KLUBU
a JAKUB KLUBU 18
Prosinec byl, jak jinak, věnován vánočním svátkům, na které se všichni těšíme. S dětmi jsme tvořili adventní věnec, pekli jsme
cukroví – linecké, vanilkové rohlíčky, rafaelo, což
děti moc bavilo.
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Bohužel vzhledem ke zhoršené situaci jsme byli nuceni zrušit Mikulášskou besídku s družinou, děti jsme však obdarovali drobným balíčkem plným
ovoce. Co děti obzvláště bavilo, bylo tvoření andílků. Vyrobili jsme jich přes 200 ks a obdarovali
klienty Domova u fontány a naše dárce. Věříme,
že je andílci potěšili. Před odchodem na Vánoce
jsme v klubu uspořádali vánoční setkání. Besídka
se konala společně s mládeží z Jakub klubu 18. Ježíšek na nás nezapomněl. ☺ Pod živým stromečkem
našly děti spoustu dárků – lega, fotbalový, basketbalový míč, volejbalový míč, branky na ﬂorbal, ﬂorbalové hokejky, frisbee, cajóny, obruče, tetování… Všechny dárky budou moci využívat děti
z obou klubů. Drobným dárkem, který si mohly
děti odnést domů, byly ozdobičky na stromeček.
V následujícím roce nás čekají zajímavá témata, o kterých budeme hovořit. Začínáme tématem „Stále on-line.“ V této komplikované době se
vše přesouvá do platformy on-line. I děti si vyzkoušely, co to je on-line výuka. Zjistily, že PC nám jsou
pomocníky, ale také, že ji nezvládají správně používat. Naopak internet se v této době ukazuje také jako špatný rádce. Informace, kterých je v této
době mnoho, rozdělují společnost, protože není
zřejmé, zda jsou všechny pravdivé. Proto je nutné
i s dětmi o tom hovořit. A samozřejmě sociální sítě – FB, Instagram, Tik Tok – je jedno velké téma.

A jelikož se nám začal psát nový rok 2022, dovolte nám popřát všem pevné zdraví, mnoho
úspěchů a ať je ten nový rok takový, jaký si všichni
přejeme. ☺
Mgr. Mirka Škávová

DOBROCENTRUM
PŘELOUČ
– poděkování
V posledních měsících byla činnost dobrovolníků hodně omezena kvůli epidemii, snad příští
rok už bude příznivější. Velké poděkování patří
všem dobrovolníkům, kteří během roku docházeli
do Domova u fontány a s obyvateli si povídali, četli, nebo chodili na procházky do zahrady. Také těm,
kteří doučovali děti v Jakub klubu, nebo s nimi sportovali a hráli si. V charitním šatníku působí již několik let naše dobrovolnice Lída, bez které by šatník nemohl fungovat. Všem dobrovolníkům děkuji
za jejich „dobrou vůli“ přinášet radost druhým.
Pokud se k nám chcete přidat, budeme rádi.
Stačí se ozvat. Aktuálně dobrovolníci mohou působit jak v Domově, tak i v Jakub klubu, za přísnějších hygienických pravidel. Požehnaný nový
rok 2022 všem.
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová,
koordinátorka

Orelská jednota vznikla v Přelouči v roce 1920. Věnovala se tehdy
tělocvičné činnosti křesťansky orientovaných občanů z našeho města
a okolí. Roku 1937 si vybudovala orlovnu (dům čp. 90 v Českobratrské ulici). V roce 1942 byl celostátní Orel rozpuštěn, po skončení války se nicméně vrátil. Na jaře 1948 musela přeloučská jednota ukončit
samostatnou činnost. Vrátila se až koncem prosince 1990, tentokrát hlavně jako sportovní organizace věnující se postupně zejména ﬂorbalu.
Pandemie covidu-19 v letech 2020–2021 tento kolektivní sport značně omezila, přispěla ale k myšlence založit při místním Orlu turistický
oddíl. Jelikož Přelouč leží na svatojakubské cestě a od roku 2018 se
u místního kostela sv. Jakuba nachází i poutní kámen informující o této skutečnosti, přišlo vedení místní organizace na nápad založit turistický oddíl, který by putoval po svatojakubské cestě. Výrazně ke vzniku
organizace přispěla i organizace Ultreia (Spolek českých svatojakubských poutníků), jelikož členkou jejího výboru je Olga Jankovcová,
která pochází z Přelouče. Oddíl vznikl v lednu 2021, vedoucími jsou
manželé Zdenka Kumstýřová a Miroslav Kumstýř. Oﬁciálně se jmenuje
Centrum svatojakubských poutníků Přelouč a klade si za cíl také mimo jiné poskytovat v přeloučské orlovně zázemí pro turisty a poutníky
po svatojakubské cestě.
Na rok 2021 bylo naplánováno celkem šest etap, které měly zahrnout trasu z Jaroměře až na zříceninu hradu Sion nedaleko Kutné
Hory, přičemž každá trasa by byla dlouhá zhruba 22–25 km. Výchozím
bodem každé trasy byl kostel v té které obci či tom kterém městě, pro
který si přeloučská organizace připravila vždy vlastní razítko se siluetou
tohoto kostela, které si zájemci nechávají obtisknout do svého credenciálu (průkazu poutníka do Santiaga de Compostela). Razítko pak
jednota věnovala místnímu duchovnímu správci pro budoucí poutníky, kteří do jejich kostela doputují. Cílové místo se téměř vždy shodovalo s výchozím místem další etapy, roli hrála také dostupnost hromadné dopravy. Původní myšlenku doprovodu duchovního po cestě
se podařilo realizovat v tom smyslu, že na startu každé etapy udělí
místní kněz poutníkům požehnání. Zatím jen v náznaku zůstal plán
na vytvoření cyklistické skupiny, která by jela podobnou trasu, ale po
cyklotrasách.
Podařilo se uskutečnit všech šest etap, které proběhly vždy v sobotu
koncem měsíce od května do října. Konkrétně 22. května se šlo od
kostela sv. Jakuba v Jaroměři do Hradce Králové, 26. června od katedrály

SOKOL DĚKUJE DÁRCŮM
Přestože události roku 2021 komplikovaly veškeré sportování v sokolovně, podařilo se opět vylepšit její vzhled a zachránit budovu před

sv. Ducha v Hradci Králové do Pardubic, 25. července od kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích do Přelouče, 28. srpna od kostela sv. Jakuba v Přelouči do Zdechovic, 25. září od kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem
do Kutné Hory a konečně 23. října od kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře
na zříceninu hradu Sion a zpět do Kutné Hory. Celkem tak poutníci ušli
zhruba 140 km.
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Akce pro děti a mládež, napsali nám

V roce 2021 se zapojilo 13 poutníků, z nichž každý ušel či ujel alespoň
jednu etapu. Asi polovina z nich absolvovala tras více, všech šest etap
ušly dvě členky oddílu. Na každé cestě bylo vždy 4 až 9 poutníků. Ti
pochází nejen z Přelouče a okolí, ale např. i Hradce Králové. Někteří poutníci přijeli až z Moravy (zapojil se dokonce i starosta Orla Ing. Stanislav
Juránek). Druhé etapy se účastnil na kole člen přeloučské jednoty a poslanec Mgr. Marek Výborný. Možnost ubytování v přeloučské orlovně
využilo do konce října 2021 dvanáct svatojakubských poutníků, resp.
poutnic.
Turistický oddíl přeloučské orelské jednoty plánuje pokračovat
v činnosti i nadále. Zájemci o turistiku se mohou hlásit na e-mailu
kumstyr@atlas.cz, sledovat mohou také facebookové stránky (najdete
je pod názvem Centrum svatojakubských poutníků Přelouč).
Matěj Pešta, Orel Přelouč

dalším chátráním. Stavba z roku 1929 je však obrovská, a dotace ani
pomoc našeho města či Pardubického kraje, za které jsme velmi vděčni, na všechno nestačí. Jsme nesmírně rádi, že se najdou jedinci, kteří
jsou ochotni přispět ze svých vlastních zdrojů. V uplynulém roce 2021
to byli čtyři sponzoři. Největší dík patří obětavé sokolce a cvičitelce,
sestře Elišce Verunáčové, která poskytla 140 000 Kč na rekonstrukci
baru včetně výměny čtyř velkých oken. Vážíme si příspěvku na činnost
oddílů a podporu sportování dětí a mládeže od Agrostavu 20000 Kč,
stejně jako příspěvků od Elektrárny Chvaletice a.s. a od Ing. Miroslava Bahníka, Arkatip s.r.o. po 15000 Kč.
Nejen všem jmenovaným
dárcům, ale i těm nejmenovaným pomocníkům, cvičitelům a trenérům děkujeme za
práci a fanouškům za přízeň.
Všem přejeme pevné zdraví
a šťastně prožitý rok 2022.
za výbor TJ Jitka Lelková
1/22
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Napsali nám

Římskokatolická farnost Přelouč
Novoroční zamyšlení
Otevírá se před námi nový rok. Rok, který pociťujeme jako plný nejistot a nemilých
překvapení. Od zdražování energií, a tím i jiných komodit, až po nevyzpytatelný vývoj
světové pandemie. Znepokojovat nás musí
i ohniska válečných konﬂiktů kdekoli na světě, ale především v Evropě nebo v její blízkosti. Přát si do nového roku pouze „pour feliciter“, zdá se, letos nestačí. Zkusme se zamyslet, zda máme v něčem naději a kde ji
případně brát.
Skončily vánoční svátky, které se dotýkají od dětství našich srdcí. Svátky, ve kterých chceme zapomenout na zlo kolem nás
a snad nás pobízejí i k tomu, abychom velkoryse zapomněli na těžkosti v našich rodinách a vztazích a alespoň na chvíli prožili
chvíle klidu, radosti, lásky a odpuštění. Prožít takové okamžiky je nesmírně důležité
pro budoucnost, zvláště pro tu budoucnost
bezprostřední.
Očekávat naději jen od přirozeného lidského pokroku totiž moc nelze. Za 21. století
už máme nějakou zkušenost. Očekávat naději jen od technického pokroku a stále důmyslnějších udělátek také moc nelze – sice

věda umí významně pomoci, ale jak z praxe
víme, čím více techniky, tím méně lidskosti
a s tím spojených nových problémů. Očekávat naději nelze ani moc od politiky. Vize,
koncepce, politické programy jsou sice její
nezbytnou součástí a není jedno, které dáme svůj hlas, ale nikdy nebudou spokojeni
všichni a nikdy nelze očekávat ráj na zemi.
Pak opravdu stojíme před otázkou, v co smíme doufat?
Stát, samospráva, struktura společnosti
je nezbytná, a kdo tvrdí opak, vzývá démona chaosu. Hned je však třeba dodat, že při
vší proorganizovanosti se nesmí zapomenout na osobní svobodu každého člověka.
I ty nejlepší struktury fungují nebo nefungují jen v závislosti na osobní angažovanosti
každého jedince ze svobodného přesvědčení. Opačné přesvědčení, že nic nemá cenu, zabíjí naději. Přesvědčení, že to nejlepší,
co mohu udělat, je „ubavit se k smrti“, je rezignace.
Svobodu je třeba stále motivovat k dobru. Proto jsou tak důležité svátky, státní i církevní, a spolu s nimi pravdivé informace.
Dobro a pravda patří pevně k sobě. Velkým
problémem současnosti jsou však dezinformační kampaně, založené na zištné honbě

za sledovaností nebo dokonce na záměrném
matení veřejnosti. Ptát se, z jakých informačních zdrojů, a koho tím vlastně podporujeme, patří ke snaze o dobro. Nejen o dobro
osobní, ale i dobro obecné.
Naše svoboda ve službách dobra se může nazvat láskou v nejširším slova smyslu.
To, o co se snažíme o vánočních svátcích
v našich rodinách, je bez přehánění i vhodným programem pro celou společnost. Protože jedině láska nám může dávat věrohodnou naději. Nikoli pokrok pro pokrok, nikoli
věda a technika, nikoli politické strany a programy, ale víra v lásku zachraňuje člověka.
A to i tehdy, když si všimneme, jak je láska
zranitelná a slabá, asi jako první jarní květ.
Kdo by si na něho vsadil? A přesto je tím nejdůležitějším. Kdo se pro ni rozhodne, dotkne se smyslu svého života. Potřebujeme
květy, potřebujeme krásu, potřebujeme lásku. V každé lásce se totiž skrývá i tušení absolutní lásky, která je pořád někde skryta v naší
křesťanské civilizaci, a která nepomíjí, proto
nám dává sílu, ať už se nám přihodí cokoli.
Srdečně zveme na poutní mši svatou
15. 1. 2022 do zámecké kaple
v Cholticích na svátek sv. Romedia.

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
Naplněný advent
Advent je období mnoha krásných
zvyků a tradic, které velmi rádi udržujeme také u nás v Domově. Vše začíná
již počátkem prosince, kdy za klienty
zavítá Mikuláš se svým sympatickým
doprovodem. Během své obchůzky dokáže tato tříčlenná družina vykouzlit
tolik úsměvů jako nikdo jiný.
V době adventu se klienti s aktivizačními pracovnicemi a pečovateli podílí také na výzdobě oddělení, kde žijí. Společně vyrábějí různé
dekorace – letos například krásné „zasněžené“ lucerny, nezapomenou
ozdobit stromek a napíší pár vánočních pohledů svým blízkým.
Na tomto místě bychom chtěli
uvést, že se
každý klient
zapojuje
podle svého
přání. Na nás
je vymyslet lákavé možnosti vyplnění volného času a je jen na našich
klientech, zda se k nám rozhodnou přidat.
K adventu neodmyslitelně patří také pečení vánočního cukroví. Díky letitému přátelství našeho Domova a přeloučské cukrárny DUO, která nám každý rok daruje několik kilo lineckého těsta, se v době před-

vánoční můžeme s klienty směle pustit do válení,
vykrajování,
promazávání
a zdobení. Práce je s pečením
cukroví víc než dost, ale když nám k tomu hrají koledy a vzpomínáme
na to pěkné, co jsme se svou rodinou o Vánocích zažili, tak nám čas
hezky plyne „pod rukama“ a najednou je dílo hotovo a radost veliká 😊.
Pevně věříme, že díky zvykům, které v našem Domově udržujeme,
se nám daří přivolat to hřejivé kouzlo Vánoc, které na Štědrý den s klienty ucítíme plát tam někde uvnitř nás.
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Zdeněk Skalický, farář přeloučský

Krizové centrum Pardubice, SKP-CENTRUM, o.p.s.

Druhou akci – vánoční posezení – jsme
vzhledem ke špatné epidemiologické situaci již podruhé zrušili. Snad se podaří uspořádat letos.
Sokol Přelouč nám nabídl prostory pro
cvičení. Od začátku října se vždy ve čtvrtek
v 9 hodin schází 12 – 15 cvičenek v místní
sokolovně. Cvičitelky máme z vlastních řad.
Všichni zúčastnění si tuto akci chválí.
Jak bude vypadat další program, ukáže
aktuální epidemiologická situace.
Kubátovi

KLUB AKTIVNÍ SENIOR

(KLAS)

Zprávy z Klasu
Na prosinec 2021 jsme naplánovali dvě
akce. Výrobu svícnů a vánoční posezení
spojené s promítáním obrázků z míst, která
jsme navštívili.
14. 12. se v naší klubovně sešlo 21 členek, které si během dopoledne do přinesených květináčů, ev. misek, vyrobily vánoční
svícny. Využili jsme darované svíčky od jedné členky, přírodní materiály a drobné ozdoby z vlastních zdrojů.

Velké poděkování
posíláme
prostřednictvím
Roštu
manželům
KUBÁTOVÝM
za krásné výlety
a čas, který nám
po celý rok věnovali.
senioři z KLASU
1/22

Mohou se na nás obrátit všichni od 16 let věku, kteří se ocitli
v obtížné životní situaci, kterou nemohou zvládnout vlastními silami.

Jedná se zejména o následující situace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poděkování
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1. ledna 2022 otevíráme novou sociální službu
Krizové centrum Pardubice.

ztráta blízké osoby
sebevražedné myšlenky
svědectví – dopravní nehody
změna psychického stavu
krize identity
životní změna – strach (např. mateřství, svatba, změna/ztráta zaměstnání apod.)
úzkost a stres
přechod do jiného životního období (např. návrat do práce, odchod do
důchodu apod.)
vývojová krize
akutní partnerské či osobní problémy (např. rozvod, šikana apod.)
vážné onemocnění nebo úraz…

Služba bude sídlit na adrese: Erno Košťála 1013, Pardubice 530 12
Telefonní kontakt: 608 432 117
E-mail: kc.pardubice@skp-centrum.cz
Služby jsou poskytovány ZDARMA.

Provozní doba
Po
Út
St
Čt
Pá

9:00 – 12:00
12:00 – 16:00
9:00 – 14:00
9:00 – 17:00
9:00 – 13:00
9:00 – 13:00

telefonické poradenství,
osobní konzultace
telefonické poradenství
osobní konzultace
osobní konzultace
osobní konzultace
Mgr. Iva Bandžuchová
Koordinátorka
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MĚSTSKÁ POLICIE
informuje

Seniorka upadla v bytě a nemohla se hýbat
Strážníci přijali oznámení o seniorce, která leží doma v bytě na zemi
a nemůže se zvednout. Bylo potřeba se dostat do bytu, ale klíče měl muž,
který se o seniorku stará. Momentálně ale nemohl z domova, jelikož byl
v karanténě. Proto klíče předal hlídce a ta společně s přivolanou záchrannou službou vstoupila do bytu. Záchranáři provedli na místě prvotní úkony
a ženu odvezli do nemocnice. Poté strážníci byt zabezpečili a klíče vrátili.

Opilý cizinec
Na linku 156 zavolal muž a oznámil, že bydlí na ubytovně a někdo mu
vyhrožuje nožem. Podle hlasu bylo zřejmé, že oznamovatel požil větší
množství alkoholu. Strážníci vyjeli na místo. Zde se již nacházeli kolegové
z místního oddělení Policie ČR. Jak se ukázalo, konal se zde alkoholový
dýchánek, který byl pravděpodobnou příčinou rozepře mezi dvěma muži.
Žádný nůž nebyl u nikoho nalezen, ani se nepotvrdilo opilcovo oznámení.
Všichni přítomní byli podnapilí, nejvíce oznamovatel. Akce byla ukončena
a všichni přítomní se odebrali do svých pokojů.

Napsali nám
Zadržený pachatel
Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany
bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek. O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje strážník
podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného zákrokem; přitom použije takového donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání.
Tolik říká zákon. Tentokrát museli strážníci sáhnout po jednom z těch
nejzávažnějších. Podezřelý ze spáchání násilného trestného činu se schoval v opuštěné budově. Vzhledem k tomu, že nereagoval na výzvy mužů
zákona, aby opustil úkryt, a navíc byl ozbrojený, museli strážníci použít
hrozby namířenou služební zbraní. Teprve potom úkryt opustil. Další úkony si již zajistila spolu zasahující hlídka Policie ČR.

Napadení nožem
V místním baru opilec napadl druhého hosta nožem. Jeho kamarád se
snažil útoku útočníka zabránit, odstrčil ho a při tom byl pořezán na ruce.
Na místo byla přivolána hlídka MP. Zasahující strážníci zajistili místo činu
a na místo přivolali hlídku Policie ČR z důvodu podezření na spáchání násilného trestného činu.

Za Městskou policii Přelouč

Leoš Slavík, DiS.,
velitel MP Přelouč

Odemčený dům
Hlídka městské policie si při noční kontrole města všimla rozsvíceného
a nezajištěného rozestavěného domu. Strážníci provedli kontrolu domu
a jeho okolí. Ve dveřích nalezli klíče. Vzhledem k tomu, že nic nenasvědčovalo násilnému vniknutí, pozhasínali, zamkli a nechali zde vzkaz pro majitele, že klíče jsou na služebně MP Přelouč. Ten si pro ně druhý den přišel.

Cesta bez jízdenky se mu prodražila
Muž cestoval vlakem bez jízdenky. Průvodčí černému pasažéru vypsal
pokutu a vykázal ho z vlaku. Ten ale nechtěl uposlechnout, a proto byli na
místo přivoláni muži zákona. Ti ho z vlaku vykázali. Díky zpoždění vlaku
se mu jízda pěkně prodražila.

Záchrana zraněné labutě
Strážnici přijali oznámení o zraněné labuti u rybníku Nadymač. Vyjeli
na místo a zde zjistili, že je zvíře daleko od břehu. Proto přivolali hasiče.
Jeden z hasičů se oblékl do suchého neoprenu a vyrazil za zraněnou labutí. Po delší honičce se mu ji podařilo odchytit. Zraněného ptáka si převzal do péče pracovník Záchranné stanice Pasíčka.

Pravidla silničního provozu 42
Co se týče koloběžkáře samotného, je-li mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního
předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Jízda ve dvou
je na koloběžce (i elektro) zakázána, koloběžkáři smějí jet jen jednotlivě
za sebou. Koloběžkář jakožto řidič nesmí řídit vozidlo (koloběžka je vozidlem) bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Dále nesmí řídit vozidlo, jestliže je jeho
schopnost k řízení vozidla snížena v důsledku jeho zdravotního stavu. Tím
je myšleno cokoliv, co by řidiče v řízení omezovalo fakticky, např. končetina v sádře, ale i snižovalo třeba jeho schopnost správně vyhodnotit
dopravní situaci a včas se rozhodnout např. vlivem horečky.
(pokračování příště)
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

Trh práce
na Přeloučsku
Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč
Úřad práce ČR evidoval k 30. 11. 2021 celkem 245 549 uchazečů
o zaměstnání (UoZ), o 6 140 méně než v přechozím měsíci. Podíl
nezaměstnaných osob činil 3,3 %. Míra nezaměstnanosti byla podle
posledních dostupných dat EUROSTATU (za říjen 2021) nejnižší
v celé EU a to 2,6 % (průměr EU 6,6 %).

Informace o nezaměstnanosti –
Pardubický kraj – listopad 2021
K 30. 11. 2021 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích celkem 7 670 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 1 676 osob.
V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 399 osob. O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
žádají především lidé, kteří pracovali v obchodě, v administrativě
či jako pomocní pracovníci ve výrobě. Z evidence během měsíce
odešlo celkem 1 432 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Kraj evidoval k 30. 11. 2021 celkem 17 440 volných pracovních
míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,4 uchazeče. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá
poptávka je i po kvaliﬁkovaných řemeslnících. Důvodem, proč se
ne vždy daří spárovat volná pracovní místa a evidované uchazeče
o zaměstnání je především nevyhovující struktura a nízký počet
UoZ o zaměstnání.

Informace o nezaměstnanosti –
okres Pardubice – listopad 2021
K 30. 11. 2021 bylo evidováno 2 634 osob. V průběhu listopadu
došlo v okrese Pardubice k poklesu počtu nezaměstnaných o 24 osob.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu setrval na hodnotě
2,1 %. Na poptávkové straně trhu práce bylo k 30. 11. 2021 evidováno celkem 8 425 volných pracovních míst. V okrese Pardubice sledujeme dlouhodobě výrazný převis volných míst nad počtem ne-

zaměstnaných občanů. Je třeba zdůraznit, že 38,6 % z těchto míst
nemá uvedeno konkrétní pracoviště v okrese.

Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích
je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce
Uchazeči o zaměstnání
(UoZ) celkem

Podíl nezam.
na obyvatelstvu v %

197

2,8

Chvaletice

67

3,2

Břehy

32

4,9

Choltice

21

2,5

název
Přelouč

leden 2022

0ċ676.È
32/,&,(

3

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc listopad 2021 byla v obcích regionu Přeloučsko: Morašice 10,0 % (4), Sovolusky 7,1 % (6),
Žáravice 6,3 % (4), Turkovice 4,9 % (9), Poběžovice 4,9 % (4), Břehy 4,9 % (32), Semín 4,8 % (19), Vápno 4,5 % (4), Zdechovice 4,5 % (22),
Holotín 4,3 % (2), Sopřeč 4,1 % (9), Litošice 4,0 % (5).
Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 8–12 a 13–17
Úterý, čtvrtek, pátek: 8–11
Sledujte průběžně informace na: www.uradprace.cz. Zde najdete informace ohledně aktuálních úředních hodin, formuláře, kontakty na pracovníky a další informace.
Hlášení volných pracovních míst – hlášenka ke stažení:
www.uradprace.cz/web/cz/hlaseni-volnych-pracovnich-mist-1,
kontaktní telefon: 950 144 710.

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“.

TJ SOKOL Přelouč – půjčovna koloběžek
Ø Rezervace
na telefonu 603 180 655
Ø Vezměte s sebou
VRATNOU KAUCI 1000 Kč
a OBČANSKÝ
nebo ŘIDIČSKÝ průkaz
Ø Základní cena
je 100 Kč / za 1 hodinu

Více zde: h ps://sokol-prelouc.webnode.cz/news/kolobezky1/
1/22
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Stručná historie letiště a létání v Přelouči od 30. do 50. let 20. století
Autor těchto řádků byl již několikrát požádán o článek o přeloučském
letišti. Na toto téma vzniklo několik článků v Přeloučském Roštu (jen v letech 2007–2013 víme o šesti) a jeden dokonce již v Přeloučském zpravodaji v roce 1989. Cenná je také kniha Jak jsme létali nad Železnými horami
od Eduarda Vršovského z roku 2006. Při přípravě ale autor narazil na fakt,
že zmíněné články a kniha jsou víceméně vzpomínkového rázu (někteří
autoři článků zažili letiště dokonce jen jako malé děti) a nelze se na ně po
faktograﬁcké stránce dokonale spolehnout.
Bohužel se zdá, že archivní fond Českého národního aeroklubu Přelouč
se nedochoval. Ve sbírkách přeloučského muzea máme alespoň obálku dokumentů z letecké činnosti Josefa Tichého (1926) též v Přelouči, které věnoval zřejmě on sám v roce 1995. Z tohoto souboru jsou pro tento článek
cenné také fotograﬁe. V nedávné době přibyly ještě podobné dokumenty
k činnosti letce Ladislava Klusáčka (1923) a fotografie z života na přeloučském letišti. Naštěstí však byla v posledních letech Tomášem Hlobilem
důkladně zpracována historie podhořanského letiště (prozatím pro období
let 1945–1962), která je dostupná na internetových stránkách toho letiště.
V textu jsou četné zmínky o Přelouči. Tento zdroj je pro nás tedy nejdůležitější. Považujme nicméně tento text pouze za pokus o stručné shrnutí
historie letecké činnosti v Přelouči od 30. do 50. let 20. století. Více informací čtenář nalezne v literatuře a zmíněných zdrojích.
Přeloučské letiště se nacházelo v místech dnešního objektu ﬁrmy SVOS,
tedy v prostoru mezi Pardubickou a Chrudimskou ulicí při výjezdu na Pardubice (resp. Štěpánov) v blízkosti lesu Hájek. Dle dostupných zdrojů existovalo od 30. do 50. let 20. století, některé zdroje jej datují do let 1937–1955.
Jiné (a důvěryhodnější) prameny datují vznik letiště přímo do 21. října 1935.
Dříve prostor užívali přeloučští sokolové a vojáci jako cvičiště, resp. prostor
byl označován také jako velká jízdárna. Prvních deset let existence sloužilo
zejména k vojenským účelům, vlastně byl tento prostor vojákům městem
pronajmut. Za druhé světové války to bylo polní letiště Luftwaffe, dokonce
je uváděno, že na něm 13. září 1938 přistál stíhací letoun Avia B-534, kvůli
nedokonalé přistávací ploše se ale převrátil.
O předválečném sportovním létání v Přelouči se uvádí, že první zájemci
získali letecké diplomy ve Východočeském aeroklubu Pardubice (nikoliv
náhodou se stali později zakladateli organizovaného místního aeroklubu)
a létali pod Masarykovou leteckou ligou. Její místní skupina vznikla u nás
18. dubna 1937 v čele se štábním kapitánem Voříškem a měla tehdy 50 členů. Ve dnech 3. až 10. října 1937 uspořádala výstavu letadel, kluzáků, větroňů, modelů, fotograﬁí, letecké literatury a podobně v sále Občanské záložny. Tu navštívilo 1700 lidí, 10. října měla být navíc na letišti přehlídka
bezmotorových letadel. Tuto akci ale zhatilo počasí. S kluzákem Zögling
se tak létalo na mokošínském kopci 28. nebo 31. října 1937. Dále měla místní Masarykova letecká liga také modelářský kurz. Členové Masarykovy letecké ligy jsou v zápisu městské kroniky za rok 1937 označováni jako „mladí
a budoucí obránci vlasti“.
Krátce po válce, v červenci 1945, byla v Přelouči založena místní pobočka Českého národního aeroklubu. Předsedou se stal (dle Hlobila) Jan Potůček a jednatelem Josef Pardus. Věnovali se tehdy opravě staršího kluzáku
Skaut (za války byl údajně schovaný v Mokošíně či Benešovicích a již před
válkou prý létal na mokošínském kopci) a dalším strojům, první členové
získali instruktorská oprávnění (Bohuslav Vondruška, Ladislav Křemenák,
Josef Světínský). Již v počátcích měl přeloučský aeroklub 45 mladých leteckých žáků.
Z vlastní iniciativy se přeloučští začali ale věnovat zejména budování
svahového letiště v Podhořanech u Ronova, které leží jen asi 14 km jižně
od Přelouče. Základy tohoto dodnes existujícího letiště vlastně vznikly zejména díky přeloučským nadšencům. Jen stručně řekněme, že vlastní fyzické práce začaly v druhé polovině roku 1945 a v létě 1946 už byl na letišti
hangár, tzv. baráky a ubytovna. L. Křemenák se stal správcem areálu. Zájemci o létání z Přelouče se zde v té době začali školit. 1. září 1946 bylo letiště slavnostně otevřeno a konal se také první letecký den.
V průběhu posledních měsíců roku 1946 ale přeloučští ukončili svoji
budovatelskou činnost v Podhořanech a soustředili se na budování rovin1/22
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ného letiště ve svém městě. V Podhořanech však samozřejmě létat nepřestali. Díky existenci staršího záložního vojenského letiště bylo mnohé
ulehčeno a tak již v březnu 1947 byl hotový první hangár s nápisem „AEROKLUB PŘELOUČ“. Měl půdorys 15x47 metrů a věnovalo jej dle dostupných
zdrojů ministerstvo národní obrany. Předsedou ČNA Přelouč byl tehdy
mjr. Poukar. Slavnostní otevření přeloučského letiště se konalo 13. července 1947, bylo spojeno také s leteckým dnem. A to i přesto, že tehdy ještě
nebyla zcela hotova přistávací plocha. Přiložené fotografie jsou nedatované, ale mohly by být snad právě z tohoto leteckého dnu.

V té době mohli místní letci užívat také kluzáky a větroně LTVS ŠK-38
Komár, Zlín Z-23 Honza, Zlín Z-24 Krajánek či Zlín Z-25 Šohaj. Hned po
hangáru byla vybudována letištní budova (s klubovnou, kanceláří, bytem
pro správce a meteorologickou stanicí). Ani letci, kterých bylo tehdy několik desítek v různých kategoriích, se nenechali zahanbit a v poměrně provizorních podmínkách za rok 1947 nalétali 25 hodin. Motorové lety vedl
Ladislav Křemenák, plachtařské Bohuslav Vondruška. Zajímavostí je, že hned
několik zdrojů uvádí, že se po druhé světové válce užívala na léčbu černého
kašle u přeloučských dětí metoda, kdy bylo třeba vyletět na jednu hodinu
do výšky 300 metrů.
Do konce roku 1947 stihli připravit ještě naviják a od roku 1948 se tak
mohli létání věnovat ještě více. Byl rozšiřován počet letadel. V té době
měli přeloučští letci k disposici např. tyto motorové stroje: dvouplošníky
Aero C 104 a Arado Ar 66, hornoplošníky Praga E-114, Piper Cub L-4, Fieseler Fi 156 a K 65-Čáp či dolnoplošníky Mráz M-1 Sokol, Zlín Z-281 a Z-381.
Jako předseda je začátkem roku 1948 uváděn Ladislav Křemenák. Aeroklub konal také různé schůze a valné hromady – z té z 1. února 1948 se
dochoval program, konala se v Občanské záložně. 11. září pořádal přeloučský aeroklub na svém letišti soutěž v přistání na cíl. Koncem roku 1948
ale došlo k tragické události, kdy 29. prosince zahynul na letišti v Klecanech při letecké havárii jeden ze zakladatelů ČNA Přelouč, Bohuslav Vondruška. Bylo mu pouhých 26 let. Létání se věnoval profesionálně i ve svém
volném čase.
Postupem času již dosahovali někteří přeloučští letci takových schopností, že zvládli i pětihodinové lety, např. Josef Voženílek uletěl v červenci
1949 plachtařsky 94 km při převýšení 1400 metrů. V roce 1950 zase doletěl
J. Sykáček z Přelouče na větroni GB11b až do polského Radkowa. 9. října
1949 se v Přelouči konal další malý letecký den. Od 1. ledna 1950 začal pře-

loučský aeroklub nově spadat pod Krajský aeroklub Pardubice. Od jara 1950
začalo přeloučské letiště více sloužit pro bezmotorové létání, které zde bylo po sportovní stránce prý lepší, než v Pardubicích. Současně se ale rozvíjelo i létání motorové a to pod vedením Zdeňka Kmoška – dokonce sem
přesunuli svou činnost pardubičtí motoroví letci, jelikož u nich v rámci
aeroklubu tehdy končilo.
Na počátku 50. let 20. století ale nastaly pro amatérské letce problémy,
jelikož ministerstvo dopravy poměrně často zakazovalo motorové létání
a projevily se také další dobové trendy (kádrování a podobně). Mělo to
dopad též na personální obsazení ve vedení přeloučského letiště a to tak
bylo přebráno Výcvikovým oddělením základní závodní organizace Tesla n. p. Pardubice. Bylo poukazováno také na nedostatky v hospodaření
aeroklubu. Podle Tomáše Hlobila to znamenalo „de facto i de iure“ zánik
přeloučského aeroklubu. Dokonce tento zánik přímo datuje do 14. května 1951. Plachtařské létání v Přelouči ale neskončilo a provozovalo se i nadále. 5. března 1952 na přeloučském letišti havaroval vrtulník VR-3.1. Na
jaře 1952, když vznikala nová organizace DOSLET (Dobrovolný svaz lidového letectví), bylo konstatováno, že členská základna v Přelouči je nedostatečná a tak musí pardubický DOSLET nad Přeloučí provádět dozor. Les
okolo letiště se rozrůstal a bylo tedy v dubnu 1952 nutné provést kácení
jeho části, aby nebránil přistáním a startům. V dubnu 1952 bylo konečně
i v Přelouči opět povoleno motorové létání, život na přeloučském letišti
se tak začal probouzet pod vedením Františka Kořínka a Zdeňka Kmoška.
Létání se v roce 1952 dosti dařilo a noví letci zahájili výcvik. Dokonce začalo vyjednávání o nové samostatnosti přeloučského letiště.
Od 1. ledna 1953 se sportovní letectví nově zařadilo pod SVAZARM
(Svaz pro spolupráci s armádou). Na jaře tohoto roku, kdy se budovalo
opět v Podhořanech, byli podhořanští plachtaři přesunuti do Přelouče
a uspořádali zde tehdy několik letových dnů. V roce 1953 se v Přelouči létání pod SVAZARMem dařilo, i když neměla náčelníka stanice, ale pouze
vedoucího instruktora. I v roce 1954 byl provoz na našem letišti velmi čilý.
Konec přeloučského letiště nastal na jaře 1955, kdy bylo zrušeno s tím, že
mělo údajně krátkou vzletovou a přistávací dráhu (680 metrů). Hlavním

důvodem bylo ale spíše to, že se tehdy budovalo letiště pro proudovou
leteckou bojovou techniku v Pardubicích a přeloučské letiště bylo přímo
v sestupové ose toho pardubického. Poslední let z přeloučského letiště je
datován do 17. června 1955. Technika byla přemístěna na letiště okolních
aeroklubů a z přeloučských budov se staly sklady. V lednu 1958 bylo v úvaze opětovné obnovení letiště (mělo částečně nahradit podhořanské, které
mělo být zmenšeno), ale vzhledem k odhadovaným nákladům téměř 3,5 milionu Kčs k tomu nedošlo. V letech 1958–1959 tak byla na již deﬁnitivně bývalém přeloučském letišti vystavěna Československým svazem myslivců střelnice a různé vojenské objekty, které patřily také SVAZARMu. Zájemci o létání
ale samozřejmě pokračovali na jiných letištích v okolí.
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Vzpomínky Jiřího Zachaře z Přelouče
HLOBIL, Tomáš. Historie Východočeského aeroklubu Pardubice. 1945–1958. Online
(https://www.letistepodhorany.cz/historie-vychodoceskeho-aeroklubu-pardubice)
http://www.vrtulnik.cz/ww2/protektorat-prelouc.htm

Drobné kamenné památky Přeloučska.
Kříž v Tetově
Dalo by se říci monumentální nepřehlédnutelný kříž. Proč? Z vděčnosti k Bohu a o to upřímněji by postačil křížek malý, který by splnil stejnou
funkci. Furiantsky řečeno: „My na to máme, my si
to můžeme dovolit, v jiných obcích to nemají, ale
u nás budeme mít něco extra.“ Svědčí to o bohatosti
té dané obce, ale i o charakteristických vlastnostech
obyvatel, především těch movitějších. Drahý materiál se musí dovézt několik desítek kilometrů, na
díle pracuje uznávaný mistr kameník a tak dále.
Nebo byl důvod pořizování takovýchto křížů jiný?
Já osobně nevím.
Výraznou dominantou obce Tetov je krásný
kříž umístěný na ostrůvku na hlavní křižovatce
v obci (doplňuje jej ještě dřevěná zvonička). Na
jeho třetím podstavci je v obdélníkovém orámování uvedena citace z bible „Jak Bůh miloval
svět/že Syna svého jednorozeného ddal/aby každý kdož věří v něho nezahynul/ale měl život věčný/Beránku Boží jenž snímáš hříchy světa“. Následuje pozlacená socha Panny Marie v nice, v této
středové části jsou také neogotické ﬁály s pozlacenými prvky. Dílo završuje kamenný kříž s velkou sochou ukřižovaného Ježíše Krista s cedul-
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kou s nápisem INRI. Na zadní straně památky je
nápis, z kterého se dozvídáme, že kříž byl postaven nákladem občanů tetovských za obecního

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

starosty Josefa Kvasničky, radního Mat. Loudy
a Josefa Cincibuse a všech ctěných pánů výborů
v roce 1883.
Dle informací od bývalé kronikářky obce paní M. Hladíkové a současné starostky paní Ivany
Rajnetové byl kříž v minulosti opravován vícekrát, zásadní odborná restaurace ale přišla v letech 2019–2020. Kříž byl předtím po různých
opravách silnice již utopen pod úrovní terénu
a musel být jeřábem vytažen a umístěn do současné polohy. Přitom byl znovuobjeven také zmíněný nápis na zadní straně díla. Ještě v 50. letech
20. století se místní občané ke kříži chodili modlit
(dříve se u něj scházely také místní ženy k večerní modlitbě, prý si donesly i svoje židličky), končily u něj též velikonoční dětské průvody s klapačkami.
Půdorys soklu je 145x180 cm, výška díla je několik metrů. Vyrobeno je z pískovce. Památka je
ve velmi dobrém stavu. Na jižní straně kříže najdeme podpis „Vá Bílek Vojic“, ten naznačuje jméno sochaře, kterým byl zřejmě Václav Bílek z Vojic na Jičínsku.
Určitě ještě nějaký kříž z kvalitního pískovce
z Chlumu od Hořic na Přeloučsku nalezneme, nebo nám dáte tip?
Text+foto: Jiří Rejl (kurziva)
a Matěj Pešta
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KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A NÁŠ KRAJ – 4. díl
„Ve čtvrtek 15. června 1848 zahájil Windischgrätz bombardování Prahy
a střely dělové dopadaly na Staroměstské mlýny, v jichž sousedství, v domě
č. 195 (Královské lázně) Havlíček bydlil. Lze si pomysliti jeho úzkost o milovanou Julii, kterouž uprostřed nejvyšší dělostřelby odváděl z ohroženého příbytku v hostinný dům přítele dr. Kašpara na Příkopech. Když ničeho jiného, aspoň
svou knihovnu byl by si rád Havlíček uhájil před ohněm. A proto vracel se přes
prosby ubohé své choti vždy opět v ohrožený byt, jakmile palba na nějakou
hodinu ustala.“ (Karel Novotný) Bouřlivé dny zasáhly i do života Karla Havlíčka
a jeho rodiny. Havlíčkův postoj k vystoupení radikálů na pražských barikádách
byl jednoznačně odmítavý: „Já vůbec jsem veliký nepřítel revoluce se zbraní
a držím hlavně na revoluce ve hlavách a srdcích.“ Přesto byl Karel Havlíček 7. července v nočních hodinách zatčen a uvězněn ve vojenském vězení na Hradčanech.
Právě tato situace je nejčastěji uváděna jako chvíle, kdy se mohl Havlíček
seznámit s valským mlynářem Václavem Pourem. (Pokud se neznali již z dob
studií.) Václav Pour byl totiž po svém zatčení ve Valech vězněn v Pardubicích
a následně právě na Hradčanech. Zatímco Havlíček jako poslanec nově se
scházejícího Říšského sněmu směřoval již 10. července do Vídně, Václav
Pour pobyl za mřížemi bezmála půl roku a propuštěn byl až 15. září 1848.
S návratem Václava Poura z pražského vězení je spjatý jeden kuriózní spor,
popsaný v choltické kronice. V neděli před svatým Václavem šli V. Poura vítat
jeho příznivci do Přelouče na nádraží. Aby návrat tohoto „kápa vyjednávání
sedláků“, jak je v choltické kronice Pour nazýván, měl náležitě slavnostní ráz,
účastnila se tohoto „čekání na Poura“ i jedousovská kapela. Náš regionální
hrdina ovšem toho dne nedorazil, stejně tak i v úterý. O více než rok později
(26. 11. 1849), kdy revoluční nadšení již vyvanulo a vše se ke konzervativismu
začalo obracet, žalovala „jedousovská banda“ strůjce vítání za ušlý zisk z tancovačky v Bezděkově, kde by nebýt nezdařeného vítání Poura hrála. Muzikanti požadovali 18 zlatých. Nakonec bylo rozhodnuto, že Morávek z Jedousova, který kapelu zjednal, musí do měsíce kapele zaplatit 7 zlatých.

Přestěhování Karla Havlíčka do Kutné Hory
Karel Havlíček Borovský byl několik měsíců poslancem Říšského sněmu.
Stal se přímým aktérem zrušení poddanství, zažil i přestěhování sněmu z revolucí zmítané Vídně do poklidné Kroměříže, ale vleklá jednání se stávala
jeho akci milující duši stále více protivná. V polovině prosince 1848 se raději
vzdal mandátu a začal se znovu naplno věnovat žurnalistice. Navíc se záhy
Havlíčkovi narodila dcera Zdenka, a on tak mohl být své ženě Julii i dceři
Zdence blíž. Od konce roku 1848 se ovšem poměry v monarchii začaly obracet ve prospěch konzervativních sil. Moci se ujal mladý František Josef I.,
byl rozehnán Kroměřížský sněm, stařičký Václav Radecký dosáhl svého posledního triumfu nad rebelujícími Italy na jižním okraji monarchie a nakonec bylo s ruskou pomocí v létě roku 1849 paciﬁkováno i vzpurné Uhersko.
Z liberálních požadavků roku 1848 byly uskutečněny jen trosky. Většina
obyvatel se, jak to v dějinách bývá, přizpůsobovala měnícím se poměrům,
a Karel Havlíček se tak se svými Národními novinami stával stále osamělejším hlasem opozice, až i on (dočasně) byl umlčen. Počátkem roku 1850 bylo
zastaveno vydávání Národních novin. V jednom ze svých dopisů svou situaci
vystihl větou: „Cítím se zde v Praze jako Robinson Crusoe.“
Karel Havlíček však neotálel a dal se do hledání nového místa, kde by
mohl pokračovat ve své žurnalistické činnosti. Toto zázemí mu poskytla
Kutná Hora. Právě zde začalo 8. 5. 1850 vycházet nové Havlíčkovo periodikum Slovan.
V Kutné Hoře začala svým způsobem Havlíčkova cesta do jisté izolace.
Nevyhledával tu prý hlučnou společnost a volný čas trávil především v kruhu
rodinném se svou ženou Julií a dcerou Zdenkou. Jeho činnost sledovala policie
a v dopisu Františku Palackému charakterizoval svůj zdejší život jako smutný. Přesto sem za Havlíčkem přicházeli venkované a žádali ho o různé rady.
Zdá se, že někteří pocházeli i z nedalekého Přeloučska. Už tehdy je Havlíček
varoval, že kontakty s ním jsou nebezpečné a mohou žadatelům o radu přinést problémy. Na takovou situaci patrně reagoval následující Havlíčkův
dopis, napsaný 26. května 1850 v Kutné Hoře.

„Milý příteli!
Odevzdatel tohoto listu Pavel Šanda, vysloužilec a domkář z Kojic ve Vašem okresu byl u mne a vedl si hořký nářek proti sedlákům tamějším, jak hrubě s nimi domkáři nakládají a zvláště jeho, kterého si domkáři co moudřejšího
za zástupce zvolili, všelikým způsobem pronásledují. To bez toho víte, jak nerozumní jsou mnozí z našich sedláků a jak zatvrzelí proti svým poddaným
(domkářům). Tito sedláci zapomenuli již, že byli utlačováni od vrchností a dělají nyní sami vrchnosti, ovšem ještě hloupěji a surověji. Ostatně ale tito nerozumní lidé nenahlížejí, jakou metlu sami na sebe pletou. Tento muž Pavel Šanda
jest, jak z jeho celého chování poznáte, moudrý, tichý a mírný člověk, učiňte mi
tedy ten vděk a ujměte se jeho, pokud Vaše spravedlivá moc sahá, dobrou radou a skutkem. On Vám vypraví sám své záležitosti.
Mně se zde vede jako nahému v trní c to víte beztoho. S Bohem. Gabriel
zde byl.
Váš H. B.“
Tento dopis publikoval mj. na 773. straně souborného vydání Havlíčkovy
korespondence Ladislav Quis. Provází jej Quisův krátký komentář, v němž
řeší také otázku neznámého adresáta dopisu. Vychází z faktu, že Kojice byly
nově (roku 1849) začleněny do Přeloučského okresu. „Podle toho se zdá, že
tento list, dokazující, jaké důvěry požíval Havlíček u venkovského lidu, svědčil
as některému z jeho přátel v Přelouči neb v okolí. Psán jest záhy po Havlíčkovu
přestěhování se do Kutné Hory. – Zdá se, že adressát jest Václav Pour, mlynář

ve Valech u Přelouče, později v letech šedesátých poslanec na sněmu zemském.“
Tato domněnka byla potom opakována v článcích Karla Hovorky v periodiku
Krajem Pernštýnův. Zdá se, že Václav Pour opravdu mohl být vhodným adresátem. Autoritu ve svém okolí jistě měl, připomínali jsme již i jeho právní vzdělání.

Havlíčkovy návštěvy Přeloučska
Sotva se Havlíček v Kutné Hoře zabydlel, došlo v září roku 1850 k návštěvě,
jejímž důsledkem byla Havlíčkova cesta do Přelouče. U Havlíčků se tehdy zastavil architekt Jan Nevole (1812–1903), další zajímavá osobnost našeho příběhu. Nevole toho času již pět let žil v Srbsku, kde vznikla řada jeho významných staveb. V Kutné Hoře se nemohl dlouho zdržet, ale přišel s návrhem, že
by se oba mohli znovu setkat u sládka Sekerky v Přelouči, Nevolova příbuzného.
Jedné neděle, datum přesně neznáme, ale snad šlo stále o září roku 1850, se
vydal Karel Havlíček Borovský se dvěma přáteli na cestu do Přelouče. Jeden z nich,
Petr Veselský, nám zaznamenal některé detaily této cesty. My se s nimi seznámíme v pokračování v dalším čísle Roštu.
(Pokračování příště)
Text a foto Martin Štěpánek
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Žákovský portrét KHB v Havlíčkově „rodném domě“,
umístěný na dvířkách s příhodným nápisem

Fotohádanka

Periodika spjatá s Karlem Havíčkem Borovským byla v časech revolučních důležitým informačním zdrojem. Jak svorně připomínají autoři dějin Přelouče Ledr
a Tetřev, první zprávu o francouzské revoluci, jedné z prvních tohoto roku, přinesly „Havlíčkovy“ Pražské noviny 2. 3. 1848. Od dubna 1848 působil Havlíček
v Národních novinách
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Periodikum Slovan vydával Havlíček v Kutné Hoře. Mělo podobu sešitku
většinou o 32 stranách a vycházelo ne zcela pravidelně

Správná odpověď prosincové fotohádanky zněla: „Černobílá fotograﬁe od Františka Prášila z roku 1976 zobrazuje dům čp. 611, který stál v dnešní Nádražní ulici zhruba v místech, kde je dnes parkoviště vedle Hotelu V+M. Povolení ke stavbě domu bylo vydáno
roku 1923 a k demolici došlo roku 1975. Číslo popisné bylo přeneseno do jiné části města.“
V rámci losování se výherkyní stala Libuše Machačová, gratulujeme. V redakci Roštu je připravený malý dárek. Odpovědi na novou fotohádanku zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz a děkujeme vám za přízeň.
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Truck trialový team AVIA z Přelouče opět dovezl nejvyšší vavříny
z evropských a českých soutěží
Na první závod, který se konal ve dnech
24. až 25. července 2021, jsme dojeli do Francie nedaleko hlavního města Paříže, do vesnice
s krásným názvem Fublaines. Závodiště nám
připomínalo českou Mohelnici. Od začátku
jsme si drželi první místo, bohužel v druhé sekci
jsme utrhli přední poloosu a nastala nepříjemná situace s opravou vozidla, čehož využily francouzské posádky a začaly taktizovat. Najednou
dvě francouzská vozidla hlásila poruchu, kterou
ale neměla, tudíž se zkrátil čas pro naši opravu,
my jsme nestihli start do další sekce a propadli
jsme se až na deváté místo. Po opravě jsme celý víkend dojížděli na předních pozicích, bohužel nám to vyneslo pouze šesté místo.
Druhé sportovní klání se konalo ve dnech
21. až 22. srpna 2021 v malebném prostředí rakouských Alp ve městě Voitsberg. Těžký terén
nám svědčil a po prvním dni jsme vedli s obrovským náskokem před všemi soupeři. Nedělní plán byl jasný – jet na jistotu, raději moc
neriskovat a udržet si první místo. Tohoto plánu jsme se ale druhý den moc nedrželi a jako
správní střelci jsme předvedli krásný kotrmelec

Zde šlo o úplně nejhezčí závod celého šampionátu, protože to byl jubilejní 25. ročník truck
trialu. Proto zde startovalo 15 francouzských

posádek s vozidly Mercedes Unimog. Po prvním závod ním dni jsme vedli před všemi týmy.
V neděli se strhnul obrovský boj o první příčky,

výsledkem dosáhli toho že, nás 5 let po sobě
nikdo nedokázal porazit a my jsme si po tuto
dobu drželi stále první místo.
V České republice se v tomto roce konaly
bohužel pouze čtyři závody.
První soutěžní klání se uskutečnilo v Kunštátě ve dnech 7. a 8. srpna 2021. Zde jsme obhájili první místo před soupeři, kteří jeli s truck
trialovými speciály Mercedes Unimog.
Druhý závod probíhal v Černuci u Prahy
28. a 29. srpna 2021, kde jsme dojeli v celkovém pořadí jako druzí za posádkou Juliuse Kalase a Dany Zemkové a jejich vozidlem Mercedes Unimog.
Třetí soutěžní víkend se konal 18. a 19. září
2021 v Milovicích, kde již konečně mohl jet letos poprvé druhý spolujezdec Petr Kozumplík.
První spolujezdec z týmu Jan Boura se stejně
přijel podívat a naší posádce aspoň fandit. Zde
jsme si odvezli druhé místo za vítěznou posádkou Tomáše Pražáka a Ondřeje Vodičky, kteří
jeli s vozem Mercedes Unimog.
Čtvrtý závod proběhl ve dnech 2. a 3. října
2021 v Jihlavě, kde zvítězil tým Jan Šebor a Ja-

HC Jestřábi Přelouč – podzimní sezóna
K podzimní části se vyjadřil manager mužských týmů Libor Komůrka.

Hodnocení A-týmu + B-týmu mužů

Celkově se však hokejbalem v této chvíli hlavně bavíme a hodně sil soustředíme především na obnovu našeho hřiště, které by
mělo hlavně našim mladým hráčům vytvořit odpovídající podmínky, aby se mohli neustále v našem sportu rozvíjet.
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Podzimní část mužských kategorií je letos za námi. Áčko odehrálo podzim v konstantní formě a sázelo na dlouholetou zkušenost hráčů a až na výjimky, kdy se zápas nepovedl z různých
důvodů, můžeme být s touto částí sezóny spokojeni. Nadmíru
nám vyšel úvod, kdy jsme hned v prvním utkání otočili nepříznivý vývoj domácího zápasu s Hradcem Králové B a v první části
sezóny jsme ztratili jen bod v těžkém duelu v České Třebové.
Špatný zápas jsme pak odehráli v Pardubicích. Dalším zápas, který jsme ztratili, byl v Chlumci, ale tam jsme byli nuceni odcestovat v poslepované sestavě, kdy nám soupeř nevyhověl utkání odložit. Chybí nám odehrát odložené utkání s Hradcem Králové B
a jsme zatím o dva body za Chlumcem na druhém místě. Takže
zde je spokojenost.

A-tým: 2. Liga – východ
Tabulka po podzimní části:

Jménem všech členů Orla Přelouč Vám přejeme úspěšný
vstup do nového roku 2022.

U béčka se snažíme o celkovou změnu tohoto týmu. Převedli jsme prakticky všechny hráče našeho dorostu pod tento tým,
doplnili jsme jej několika zkušenými hráči a necháváme kluky
hlavně se v této sezóně otrkat. I přesto, že nehledíme na výsledky, bohužel nevládne zatím spokojenost nad přístupem právě
mladých hráčů k tréninku!!! Věříme, že se to zlepší, B tým by
měl být na jejich zájmu o hru postaven.
s naší Avií, šli přes kabinu zpátky na kola a pokračovali za obrovského jásotu publika vzhůru
pro první místo v tomto evropském závodě.
Třetí závod se jel ne dnech 4. až 5. září 2021
v Německu ve městě Zangennaltheim. Do závodu jsme nastupovali s velkým ambicemi, jelikož jsme zde kdysi před lety vyhráli. Po sobotním soupeření jsme si drželi první místo před
francouzskou a německou posádkou. Poprvné
jsme se zde setkali s elektrovozidlem Mercedes
Unimog. Jen tak mezi námi – tento vůz nebyl
žádná sláva. Ale my jsme si odvezli první místo a vedení v evropském šampionátu.
Další štace nás přivedla v termínu od 11. až
12. září do malebného francouzského městečka Montalieu – Vercieu, nám dobře známého.
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protože Francouzi chtěli ve své rodné zemi tento závod vyhrát. Bohužel zapomněli na jeden
tým z České republiky, který si odvezl první místo a navýšil tímto náskok v evropské soutěži.
Poslední závod se konal v sychravém počasí
ve dnech 16. až 17. října 2021 nedaleko německého Magdeburgu v městečku Groningen. Na
poslední závod jsme odjeli s jistotou, že nám
bude stačit dojet na šestém místě. Po sobotním klání jsme se drželi na třetím místě, v neděli jsme vystoupali o jednu příčku výše na druhé místo a celkově jsme tím potvrdili titul Mistů
Evropy za rok 2021. Veselí nebralo konce, zlatý
hřeb byla česká hymna a slavnostní vyhlášení
soutěže Mistrů Evropy pro rok 2021 v TRUCK
TRIALU v kategorii S2. Zároveň jsme letošním

roslav Jarkovský na vozidle Mercedes Unimog.
Náš Racing team Avia si odvezl druhé místo,
které nám stačilo bodově na absolutní vítězství
v Mistrovství České republiky v TRUCK TRIALU za rok 2021, což je za 22 sezón závodění
první dubl v této evropské a české soutěži.
Tímto by náš team AVIA chtěl poděkovat
všem sponzorům, kamarádům, fanouškům
a ostatním, kteří nám pomáhali dosáhnout této mety. Velmi si této pomoci vážíme, bez níž
bychom se neobešli a všem moc ještě jednou
děkujeme.
Za RACING TEAM AVIA FUTURE
Řidič
Bohumír Čáp
a navigátoři Jan Boura
a Petr Kozumplík

B-tým: RL – východ
Tabulka po podzimní části:
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Křížovka
leden 2022

Přeloučský ROŠT

Doplňovačka
Doplňovačka – dokončení z r. 2021
Tajenka prosincové doplňovačky byla:
Šilinkův důl

Šilinkův důl se rozprostírá v údolí řeky Krounky.
Romantické údolí je tvořeno pískovcem a opukou. Nacházejí se zde
vzácné druhy rostlin a živočichů, například rosnatka okrouhlolistá,
pstruzi, čolci, můžete narazit také na ledňáčka. Velkým lákadlem údolí je
zajištěná cesta neboli ferrata vedoucí podél Krounky. Z počátku široká
cesta se totiž po čase změní na stezku překonávající skály po řetězech
a žebřících instalovaných nad řekou. Odměnou vám budou úchvatné
pohledy na řeku Krounku a okolní divokou přírodu.
V rámci losování se výherkyní stala Věra Pojmanová, gratulujeme.
V redakci Roštu je připravený malý dárek.

KŘÍŽOVKA 2022
Správné znění prosincové křížovky bylo: Vinotéka, galerie a klub Kotýnek.
Poslední výherkyní v roce 2021 se stala
Kateřina Kozumplíková, gratulujeme. Ma-

lý dárek je připravený v redakci Roštu a také ve Vinotéce U Kotýnků. Všem děkujeme
za přízeň a těšíme se na vaše nové odpovědi v rámci nového seriálu křížovek.
V letošním roce si 23. září připomeneme 115. výročí od narození našeho význam-

ného rodáka – herce a dabéra Františka
Filipovského. V křížovkách letošních Roštů naleznete názvy českých ﬁlmů, ve kterých tento herec hrál. Nové odpovědi zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo
volejte na telefon 466 094 103.

Nový seriál doplňovaček v roce 2022
na téma „NEJ“ v naší republice

DOPLŇOVAČKA

Nové odpovědi zasílejte jako vždy do redakce Roštu
na mail: rost@mestoprelouc.cz.

Největrnější hora – podle dlouhodobého měření … viz tajenka (837 m) –
„Hromová hora“. Nejvyšší vrchol Českého středohoří. V průměru 280 dní
v roce zde vane silný vítr, pouze 7 dní v roce je zde bezvětří, ročně je zde
zaznamenáno až 35 bouřek, rekord je 5 úderů blesku do budovy observatoře během 15 minut
1. Změna v něco jiného. – 2. Micinky. – 3. Spodní část místnosti. – 4. Nevelké kopce. – 5. Pleš (řídce). – 6. Mrkve (množné číslo). – 7. Přesila. – 8. Plevele. – 9. Člověk, který nic nevydrží.
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Příští číslo Roštu vyjde v pátek 4. 2. 2022.

Pokračování programu na předposlední straně.

