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Loučení s paní starostkou
Irenou Burešovou

. . . čtěte na str. 2–3 . . . čtěte na str. 18

Základní umělecká škola Přelouč
startuje ojedinělý projekt

Přelouč má nového starostu
Martina Šmída,

novou radu a zastupitelstvo
. . . naleznete na str. 4
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stavbu dokončí. Ale město bude muset řešit další problémy. Díky nové
výstavbě rodinných domů ve městě i okolních obcích došlo k nárůstu
počtu žáků základních škol, pro které se musí vybudovat další třídy.
Rovněž mě mrzí, že mladší generace vůbec netuší, jaké úžasné muzejní
exponáty město vlastní, bohužel jsou uloženy v depozitáři, chybí vhod -
né prostory pro jejich zpřístupnění občanům i turistům. Velkou han-
bou města jsou i nevyhovující prostory Městské knihovny a doufám,
že i tento nedostatek se podaří novému vedení vyřešit. Velice ráda bu-
du vzpomínat na příjemné povinnosti, k nimž např. patřily akce vítání
nových občánků města, oddávání, vítání prvňáčků základních škol, roz-
lučky s absolventy základních škol, oceňování nejlepších žáků i uvádění
řady sportovních a kulturních akcí.

Z funkce starostky odcházím s pocitem, že jsem snad svou prací
přispěla k rozvoji našeho města. Neodcházím úplně, dál budu působit
v radě i v zastupitelstvu města, odkud budu moci další vývoj města
sledovat i ovlivňovat. 

Vážení čtenáři, děkuji vám všem, kteří jste mně důvěřovali a svoji
podporu v průběhu let vyjádřili opakovaně v komunálních volbách.
Děkuji i všem svým spolupracovníkům na městském úřadě, vždy jsem
s nimi měla korektní vztahy a bez jejich spolupráce by nebylo možné
nic ve městě realizovat. Všem čtenářům Roštu přeji hodně pohody
a zdraví a kéž by všichni byli hrdi na to, že jsou občané Přelouče. Já
jsem hrdou občanskou Přelouče byla, jsem i zůstanu.

S úctou                                                                           Irena Burešová
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Irena Burešová po 24 letech končí ve funkci starostky. Požádali jsme
ji o malé ohlédnutí za svým dlouholetým působením ve vedení na-
šeho města. 

Vážení čtenáři přeloučského Roštu,
po neuvěřitelných šesti volebních obdobích se s vámi loučím a odchá-
zím z funkce starostky města. Měla jsem tu čest 24 let město zastupo-
vat a podílet se na jeho rozvoji. Nebyly to roky jednoduché, spousta
práce a starostí k výkonu této funkce zkrátka patří. Všechny ty roky
utekly neuvěřitelně rychle. Dovolte mně zavzpomínat na dobu mého
nástupu a připomenout to, co mně nejvíce utkvělo v paměti.

Když jsem do funkce nastoupila, do Břehů a Lohenic se jezdilo přes
starý frekventovaný železniční přejezd, u kterého řidiči trávili dlouhé
minuty čekání ve frontách na to, až se konečně na malou chvíli zved-
nou závory. Nový železniční nadjezd, který zásadním způsobem zrychlil
výjezd z města, byl vybudován až v roce 2004. Vlevo před vjezdem na
nový nadjezd se nacházel neupravený a nevzhledný pozemek města –
černá skládka. Dnes je tu nové autobusové nádraží a prodejna TESCO.
Při výjezdu z města ve směru na Pardubice stály po obou stranách hlav-
ní silnice opuštěné vojenské objekty. Jsem ráda, že se nám podařilo od
Ministerstva obrany ČR tyto objekty získat do vlastnictví města a že
jsme mohli pozemky s vojenskými objekty po pravé straně komuni-
kace odprodat firmě SVOS, s.r.o., která zde vybudovala svoje nové mo-
derní sídlo. I při výjezdu z města směr Štěpánov ležely nevyužité po-
zemky města. Dnes zde máme průmyslovou zónu s několika firmami,
ve kterých našly práci desítky zaměstnanců. I naproti hřbitovu ležel
nevyužitý pozemek, který byl ve vlastnictví státu. Tam byli občané
zvyklí chodit venčit své psí miláčky. Po odkoupení pozemku a s po-
mocí státních dotací zde byly vystavěny nové bytové domy, které se
staly domovem pro desítky rodin. Zcela jinou podobu měl i prostor
u Par dubické ulice tam, kde dnes stojí PENNY market. Pamětníci vědí,
že v těchto místech až do roku 2000 stály nevzhledné dřevěné stodoly,
ve kterých byly nevhodným způsobem skladovány městské muzejní
sbírky. Současně s otevřením PENNY marketu byl spuštěn systém svě-
telného řízení křižovatek na hlavní silnici. Vzpomínám si, že jedním
z nej těžších úkolů pro mě bylo přesvědčit vlastníky domů na Sokolov-
ském náměstí o tom, že domy, ve kterých prožili celý svůj život, hodlá
město zbourat a místo nich zde ve spolupráci s ŘSD vybudovat okružní
křižovatku z důvodu zajištění větší plynulosti a bezpečnosti účastníků
silničního provozu. I to se nakonec podařilo a velký dík patří dotčeným
obyvatelům. Ani pro ně nebylo nucené stěhování jednoduché. Jsem
přesvědčena, že k větší bezpečnosti cyklistů přispěla i nová cyklostezka
do Lhoty. Velkým problémem bylo i zajištění odpovídajících prostor
pro výuku žáků „nové“ školy. V rámci majetkoprávního vypořádání při-
padla totiž budova Gymnázia do vlastnictví okresního, později kraj-
ského úřadu a základní škola musela tuto budovu opustit. Bezúplatným
převodem od státu se podařil získat do vlastnictví města celý areál bý -
valé hospodářské školy v Kladenské ulici. Po jeho rekonstrukci se do
hlavní budovy přestěhoval I. stupeň Základní školy Smetanova. Od zá -
ří 2009 začala škole i sportovcům sloužit přilehlá sportovní hala. Všech -
na sportoviště ve městě prošla rekonstrukcí, přibylo hřiště i budova
pro hokejbalisty, vedle universální plocha, která je užívána v zimě jako
ledová plocha, na novém dopravním hřišti se učí dopravní výchově
žáci základních škol. Vybudovala se řada dětských hřišť, a to nejen ve
městě, ale i ve všech 7 místních částech města. Nové prostory získaly
i Technické služby města Přelouče, které původně svoji techniku a ma-
teriál skladovaly v bývalém kravínu (směr Benešovice) a v areálu bý-
valých pekáren Jenta. Jsem ráda, že odpovídající prostory pro svou čin-
nost získali i přeloučští skauti. Od roku 2003 se město Přelouč stalo tzv.
obcí s rozšířenou působností, která zajišťuje výkon státní správy pro

42 obcí. Ze zrušeného Okresního úřadu Pardubice bylo do Přelouče
delimitováno 50 úředníků a vznikl problém s prostory pro jejich umís-
tění. I to se časem podařilo vyřešit. Z vlastních našetřených finančních
prostředků města byla v roce 2012 dokončena výstavba moderní bu-
dovy Městského úřadu Přelouč, která bude sloužit desítkám generací
občanů, kteří tu budou žít po nás. Musím vzpomenout i na naše se-
niory. Při mém nástupu město nevlastnilo žádné byty s pečovatelskou
službou, neměli jsme ani terénní pečovatelskou službu, která by senio -
rům pomáhala. Dnes, doufám, toto vše funguje k jejich spokojenosti.
V závěru roku 2009 byl spuštěn provoz městské autobusové dopravy,
kterou ročně využívají desítky tisíc cestujících. Rekonstrukcí prošly
chodníky i komunikace v centru města, novou podobu získalo Pern-
štýnské i Václavské náměstí, pamětníci jistě vzpomenou na původní
čerpací stanici Benziny, která byla z tohoto prostoru odstraněna. Ně-
kolik stovek milionů korun bylo investováno do rozvoje našich míst-
ních částí. Nové kanalizace i chodníků se dočkali obyvatelé Lhoty a Šku-
del, stejně tak i obyvatelé Mělic. V roce 2023 bude s podporou získané
státní dotace dokončena výstavba kanalizace v Klenovce, i tam se oby-
vatelé dočkají nových chodníků i cyklostezky do Přelouče. Připraven
je i projekt výstavby kanalizace ve Štěpánově. Ve všech našich místních
částech bylo původní veřejné osvětlení nahrazeno tzv. „chytrým“ ve-
řejným osvětlením, které odpovídá dnešním náročným normám a při-
náší úspory elektrické energie. Po několika letech příprav letos začala
rozsáhlá rekonstrukce Městského parku. Nejdříve zde dojde ke zkapa-
citnění splaškové kanalizace, v další etapě bude zkapacitněno a vyčiš-
těno koryto Švarcavy a okolo bydlící občané budou mít svůj majetek
ochráněn novými protipovodňovými zídkami. I na tuto akci se již po-
dařilo získat dotaci z evropských fondů. Plocha parku bude rozšířena,
dojde k výsadbě nové zeleně, vzniknou nová odpočinková místa pro
občany, budou zde vybudovány i nové venkovní sportovní plochy.
Rozpracovány jsou i projekty protipovodňových opatření v Tupesích
a Škudlech, získali jsme i dotaci na modernizaci městského varovného
systému (rozhlasu), který bude rozšířen do nově vybudovaných lokalit
rodinných domů v Přelouči, Lohenicích i Klenovce. Největším součas-
ným problémem je nedokončená rekonstrukce budovy školní jídelny.
Doufám, že se brzy podaří vysoutěžit nového zhotovitele, který tuto
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Soupis starostů a dalších čelních představitelů Města Přelouče 
v letech 1850–2022

Sestavil M. Pešta 21. 10. 2022 na základě literatury:
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl třetí, 1848–1918. Přelouč: Město Přelouč, 2004. 307 s.

TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl čtvrtý, 1918–1989. Přelouč: Město Přelouč, 2007. 365 s.
LEDR, Josef. Dějiny města Přelouče nad Labem. Přelouč: Knihtiskárna Otakara Ludvíka, 1926. 539 s.

jméno                    funkční období   personálie 

Adolf Cejbek                    1850–1854        starosta
Václav Dítě                       1854–1861        starosta
Karel Soukal                     1861–1864        starosta
Josef Bestachovský          1864–1875        starosta
Karel Soukal                     1875–1887        starosta
Jan Dítě ml.                       1887–1893        starosta
Josef Černík                      1893–1897        starosta
Josef Slavík                        1897–1906        starosta
Alois Nerad                      1906–1914        starosta
Jan Vincenc Diviš             1914–1919        starosta
František Horáček           1919–1925        starosta
Theobald Havránek        1925–1929        starosta
František Suchánek         1929–1939        starosta
JUDr. Emil Kubík             1939–1945        v čele obecní správní komise
Václav Datel                     1946–1947        předseda národního výboru

jméno                    funkční období   personálie 

Václav Dvořák                  1947–1948        předseda národního výboru
Adolf Hrubeš                   1948–1950        předseda národního výboru
Jaroslav Tichý                   1950                   předseda národního výboru
Antonín Šindelář             1950–1951        předseda národního výboru
Jaroslav Rubeš                  1951–1954        předseda národního výboru
Miroslav Rambousek      1954–1960        předseda národního výboru
Jaroslav Ruml                   1960–1967        předseda národního výboru
Stanislav Jirout                 1967–1971        předseda národního výboru
Václav Jakubík                  1971–1980        předseda národního výboru
Vladislav Voleský             1980–1986        předseda národního výboru
Jan Petr                              1986–1990        předseda národního výboru
Miroslav Brebera             1990                   předseda národního výboru
Dušan Kulka                     1990–1998        starosta
Bc. Irena Burešová           1998–2022        starostka
Martin Šmíd                     2022– současnost starosta

Loučení s paní starostkou Irenou Burešovou

Rozloučení s Irenou Burešovou na Městském úřadě v Přelouči
Ve středu 19. října 2022 se kolektiv zaměstnanců Městského úřadu Přelouč a Městské policie Přelouč rozloučili s paní starostkou. 

Poděkování
Ireně Burešové

dovolte popřát touto
ces tou Ireně Burešové
za všechny Přeloučáky
a ty, kteří s ní měli mož -
nost pracovat nebo se
setkat ať pracovně ne-
bo osobně, především
hodně zdraví a osobní
pohody a poděkovat jí
za všechno, co pro na -
še měs to a občany udě -
 lala.

Redakce Roštu 

Fotografie: MG
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Rada města
Dne 3. 10. 2022 se konala 106. schůze

Rady města Přelouče, na které se nepřijala
nabídka příspěvkové organizace Základní
škola Přelouč, Smetanova 1509 na bezúplat -
ný převod drobného majetku a souhlasilo se
s jeho vyřazením z evidence, a to likvidací.
Jednalo se o 37 ks drobného hmotného ma -
jetku, který je nefunkční, značně opotřebo-
vaný a poničený. Dále rada schválila smlou-
vu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Re-
vitalizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723) –
1. část – Mosty a lávky“ s dodavatelem KAVE
Bau s. r. o. Pardubice za nabídkovou cenu

9 879 592,57 Kč bez DPH. Na vědomí radní
vzali zápis KMS Tupesy ze dne 16. 9. 2022
a schválili také návrh programu ustavujícího
zasedání Zastupitelstva města Přelouče. 

Poslední schůze Rady města Přelouče
ve starém složení se konala 17. 10. 2022
a na programu bylo například schválení změ-
ny č. 4 závazných ukazatelů a plánu odpisů
pro příspěvkové organizace na rok 2022, zru-
šení zadávacího řízení veřejné zakázky „Sta-
vební úpravy jídelny a kuchyně budovy škol-
ní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714,
Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ
STAVBY“ z důvodu odstoupení jediného
uchazeče a zároveň se schválilo opakované

vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky
„Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy
školní jídelny v ulici Obránců míru č. p. 1714,
Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ
STAVBY“. Dále se projednalo zřízení věcné-
ho břemene, přehled množství komunálního
odpadu uloženého na skládku za 3. čtvrtletí
2022, žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
města v roce 2022 a žádost o dar. Schválila se
také smlouva o bezúplatném převodu majet -
ku – automobilu ŠKODA PRAKTIK z vlast-
nictví města Přelouče do vlastnictví Kulturní-
ho a informačního centra města Přelouče.
Na vědomí také radní vzali zápis KMS Štěpá -
nov ze dne 5. 10. 2022.                       MG

Na ustanovujícím zasedání Zastupitel-
stva města Přelouče v sále Občanské zálož-
ny byl ve čtvrtek 20. října 2022 zvolen nový
starosta města Martin Šmíd. Ve funkci
místosta rosty zůstává Ing. Ivan Moravec,
který pokračuje v pořadí již ve svém pátém
volebním období. Martin Šmíd v úvodním
proslovu bez prostředně po jeho zvolení po -
děkoval za dlouholetou práci Bc. Ireně Bu-
rešové. „Dále bych rád zastupitelům podě-
koval za zvolení do této významné funkce.
Pevně věřím tomu, že vytvoření zkušené
rady a silné kolali ce pomůže rychleji se zo -
rien tovat v této no vé pozici“, dodal nový
starosta našeho města. 

Složení rady města
Martin Šmíd, Ing. Ivan Moravec, Bc. Irena
Burešová, Mgr. Lubor Pacák, Vít Priessnitz,
Mgr. Matěj Pešta a Martin Židek

Složení zastupitelstva města
Bc. Irena Burešová, Bc. Dana Bystrianská,
Ivana Černíková, Ing. Pavel Hrdý, Aleš Kou-

ba, Ing. Lukáš Kuchyňka, Ing. et Ing. Petr
Kuchyňka, Martin Macháček, Ing. Ivan Mo -
ra vec, Miroslav Nedbal, Vlastimil Němec,
Mgr. Lubor Pacák, Mgr. Matěj Pešta, Vít
Priess nitz, Jan Šimon, Martin Šmíd, Mgr. Petr
Veselý, Mgr. Ivan Vrága, Ing. Filip Vyslou-

žil Ph.D., MVDr. Zdeněk Zeman, Martin
Židek

Na tomto zastupitelstvu byli zvoleni ta-
ké předsedové výboru finančního, majet-
kového a kontrolního a zároveň i jednotliví
členové těchto výborů.
Výbor finanční: předseda Ing. Lukáš Ku-
chyňka a členové Aleš Kouba, Ing. Milan
Kožený, Lucie Macháčková, Ing. Milan Pa-
vlas, Ing. Milan Prokop a Stanislav Ziegler
Výbor majetkový: předseda Ing. Ivan Vrá-
ga a členové Ivana Černíková, Mgr. Matěj
Havrda, Ing. Martin Moravec, Petr Nedělka,
Šárka Pleskotová a Lýdie Válková
Výbor kontrolní: předseda Miroslav Ne-
dbal a členové Aleš Horych, Mgr. Milan Kní-
žek, Ing. Miroslav Kumstýř, Jaromír Kraus,
Martin Macháček a Mgr. Miloš Půlpán.

Nový starosta Martin Šmíd nastoupil
v pátek 21. října 2022 do svého úřadu. 

Přelouč má nového starostu, nové složení rady a zastupitelstva města

Administrativní budova čp. 877, kterou měs-
to odkoupilo společně s celým areálem od firmy
SVOS, spol. s r.o., nyní prochází stavební promě-
nou. Doposud v 1.NP působila chráněná dílna
CZPINS společnosti HANEL s.r.o. a 2.NP bylo
prázdné a nevyužité. Chráněná dílna se po do-
hodě s městem přesunula do 2. NP a uvolnila tak
prostory pro výstavbu 3 sociálních bytů. 

Stavebními úpravami objektu vzniknou 3 by -
tové jednotky (38 m2, 36 m2, 44 m2) se samostat-
ným vchodem. Provozní řešení objektu umožňu-
je oddělené komunikační užívání jednotlivých
podlaží s využitím venkovního a vnitřního scho-
diště a nově vybudovaného výtahu k západnímu
štítu budovy. 

Projekt s názvem „Stavební úprava nebyto-
vých prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč“ je fi-
nančně podpořen ze Státního fondu podpory
investic (dále SFPI) v rámci programu Výstavba
pro obce. Sociální byty jsou určeny k pronájmu
pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem
a zároveň nevyhovující bydlení, dle podmínek
stanovených v nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.

Veřejnou zakázku na výše uvedené stavební prá -
 ce vyhrála společnost Stavební podnik Přelouč, s.r.o.
se svou nabídkovou cenou 4 120 380,46 Kč bez
DPH. Finanční podpora ze SFPI činí maximálně
2 133 333 Kč. Stavební úpravy by měly být do-
končeny v listopadu 2022.

Ing. Lada Kubínová, 
odbor správy majetku

Po výstavbě kanalizace v Mělicích je pro měs -
to další velkou investiční akcí projekt „Splašková
kanalizace Klenovka s převedením odpadních
vod do Přelouče.“

Stavba zahrnuje výstavbu kombinovaného
způsobu odkanalizování gravitační a tlakovou
kanalizací. Celková délka navržené oddílné spla-
škové kanalizace je 3 683 m, z toho gravitační po-
trubí má délku 1 938 m. Součástí projektu jsou
i tři čerpací stanice a kanalizační přípojky, sklá-
dající se z veřejné a soukromé části.

Smlouvy o realizaci stavby domovní kanali-
zační přípojky uzavíralo Město s vlastníky nemo-
vitostí v místní části Klenovka v roce 2021. Záro-
veň byla v dubnu 2021 podána žádost o zařa zení
akce do „Seznamu akcí Programu MZe 129 410,
podprogram 129 413-1 – Podpora výstavby

a technického zhodnocení infrastruktury kana-
lizací III“. Naší žádosti bylo vyhověno a v září le-
tošního roku jsme obdrželi Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace ve výši 16,290 mil. Kč.

Veřejné zakázky na výběr zhotovitele se zúčast -
 nily 3 firmy. Nejvýhodnější nabídku dle hodno-
tících kritérií předložila Společnost Klenovka
(správce KAVE Bau s.r.o.), K Dolíčku 66, Nové Je-
senčany, 530 02 Pardubice, IČ: 24135658, se kte-
rou byla dne 28. 2. 2022 podepsána smlouva
o dílo. Sjednaná cena díla činí 47 895 304,97 Kč
bez DPH. 

Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 1. 6.
2022. Včetně kanalizačních přípojek by měla být
stavba dokončena v prosinci 2023.

Ing. Lada Kubínová,
odbor správy majetku

Volby do senátu 2022
Volební komise vítaly s potěšením každého

voliče. Ojediněle se ale naskytnou obzvlášť potě-
šující situace. Volební komisi č. 4 se to přihodilo
těsně před uzavřením hlasování, když si svatební
hosté „odskočili“ odhlasovat přímo z hostiny.

J. Bezdíček

Výstavba splaškové kanalizace v místní části Klenovka

Stavební úpravy nebytových prostor
bývalého sídla firmy SVOS

Poděkování
Milé spoluobčanky, milí spoluobčané Přelouče, 

chci Vám upřímně poděkovat za podporu ve volbách. Je mi velkou ctí zastupovat Vás v Senátu
Parlamentu ČR. Dále ve mně máte a budete mít osobu, která je na straně potřebných, která chce
pomáhat, která chce stát na straně práva, která je jednou z vás, chce Vám být nablízku a která
bude prosazovat zákony ku prospěchu naší země, Přeloučska a celého mého volebního regionu.

Přelouč a Přeloučsko jsou významnou součástí mého okrsku. Vždy sem ráda jezdím, pokud
mohu, tak pomáhám jak v rozvoji města, tak i při řešení konkrétních problémů občanek a ob-
čanů. Ráda zde pořádám různé akce, především výstavy
a stejně ráda zvu Přeloučáky do Prahy i do Pardubic na dů-
ležité besedy o aktuální legislativě. V tom se na mě můžete
i v budoucnu spolehnout. Nadále nabízím svou pomocnou
ruku při řešení problémů a pro posilování občanské spo-
lečnosti. Nezapomeňte, prosím, že ve mně máte prodlou-
ženou ruku do pražské politiky.

Jsem zavázaná Vaší důvěrou a připravena být zde pro
Vás i po nadcházejících šest let.

Vaše senátorka                                            Miluše Horská
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Na základě vyhodnocení monitoringu zaplněnosti kontejnerů na
tříděný odpad, který probíhal v termínu od prosince 2021 do břez -
na 2022, bylo zjištěno, že je třeba posílit některá vybraná stanoviště
tříděného odpadu. 

Vzhledem k navýšení počtu nádob na dosavadních stanovištích,
kde byl prostor pro umístění další nádoby, dojde při maximálním vy -
 užívání kontejnerů na tříděný odpad ke značným finančním úsporám.

Došlo také nově k umístění zvonových kontejnerů pro třídění ko -
vů na stanoviště, kde dosud žádné nádoby na kovy nebyly. Věříme,
že tímto navýšením počtu nádob na vybraných stanovištích bude
třídění odpadů občanům zase o něco přístupnější.

Doplnění zvonových kontejnerů na kovy:

Stanoviště, kde došlo k posílení počtu nádob:

11/22

ulice,  
 plast papír BIO  

 
Jiráskova (COOP) 2 1 0 1x papír 

 1 1 0 1x papír 
 3 3 2 ; 1x BIO 

Riegrova 1 1 0 1x papír 
 1 1 2 1x papír 

 1 1 0 1x  
 1 0 0 1x papír 

 2 1 0  

 2 2 2 1x papír, , 
1x BIO 

 2 1 2 1x papír 
 1 1 2  
 1 1 2  –  

 
(Esmeralda) 2 1 2 1x papír 

Škudly 1 1 0 1x papír;  
 1 1 0 1x papír 

Tupesy 1 1 0 1x papír;  
 

 1 1 2  

ulice, 
 kovy  

 
 
 –  0 1 

 0 1 
 0 1 

–  0 1 
 

 0 1 

Doplnění kontejnerů a popelnic na vybraných stanovištích tříděného odpadu

SVOZ VĚTVÍ
Oznamujeme občanům města Přelouče, 

že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů a keřů. Svoz se uskuteční pro: 

§ město Přelouč

v pondělí 14. listopadu 2022
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, a to nejdříve víkend před svozem.

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

v pondělí 21. listopadu 2022
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, a to nejdříve víkend před svozem.

Samotný svoz větví bude probíhat od pondělí do pátku v závislosti na jejich množství; 
větve však musí být před domem již v pondělí, neboť není možné vracet se vícekrát na jedno místo. 

V případě větví umístěných později bude technickými službami účtován poplatek za odvoz 
nebo si majitel větví bude muset odvoz zajistit sám. Děkujeme za pochopení.

PŘELOUČÁCI 
Diamantová svatba – září
Jana a Břetislav Malých 29. 9.

Jubilanti říjen
Marie Křinková 95 let
Helena Faktorová 90 let
Metodějka Rumlová 89 let
Jiřina Hykšová 89 let
Věra Popovičová 89 let
Anna Mašková 88 let
Libuše Václavková 87 let
Věra Matičková 86 let
Vladimír Kvoch 86 let
Vlasta Görcsöšová 86 let

Irena Fílová 85 let
Stanislav Vlček 85 let
Magdalena Srbová 80 let
František Hanauer 80 let
Karel Zima 80 let
Věra Stýblová 75 let
Jiří Jelínek 75 let
Jaroslav Hans 75 let 
Jaroslava Žďánská 75 let

Zlatá svatba
Věra a Vlastimil Němcovi 14. 10. 

Stříbrná svatba
Veronika a Radislav Kovářovi 18. 10. 

Diamantová svatba
Dne 29. 9. 1962 dovršili 60 let trvání manželství 

tzv. diamantové svatby
Jana a Břetislav MALÝCH

z Mělic. 

Dne 8. 10. 2022 ji oslavili obnoveným manželským
slibem v obřadní síni v Záložně MěÚ Přelouč. 

Přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a vzájemného
porozumění do dalších společných let! 

SPOZ

Kamenná svatba
Srdečně blahopřejeme 

manželům
Josefu a Věře SALFICKÝM

k 65. výročí trvání manželství,
které uzavřeli dne 25. 10. 1957.

Přejeme další šťastná společná léta 
ve vzájemné lásce, optimismu 

a hlavně zdraví!

SPOZ

Odešla Jana Klimečková
Přeloučskou (nejen kulturní) veřejnost zasáhla smutná zpráva. 30. září 2022 zemřela ve věku 80 let

Ing. Jana Klimečková, CSc. Tato rodačka z Trnávky byla ekonomka, odbornice na zaměstnanost a trh
práce a spisovatelka. V Přelouči pracovala řadu let v Autozbrojovce, později působila jako výzkumný
pracovník, byla též ředitelkou Úřadu práce s krajskou působností v Pardubicích. Méně se ví, že v le-
tech 1982–1990 učila na přeloučském gymnáziu ekonomiku. Později pedagogicky působila na Uni-

verzitě Pardubice. Jako expert v oblasti zaměstnanosti a trhu práce se za ČR účastnila práce v mezinárodních týmech
při realizaci projektů EU.

Po roce 2010 se profilovala také jako spisovatelka, vyšlo jí pět úspěšných historických románů – Chlebani (2010),
Přezrálé moruše (2015), Kočárová cesta (2017), Slib svatojánské noci (2018) a Pod Zelenou bránou (2019). První tři z nich
se odehrávají na Přeloučsku, román z roku 2015 je dokonce do značné míry autobiografický. Na výřezu fotografie je
paní Klimečková při křtu svého předposledního románu v roce 2018.

Použitá literatura a prameny:
Almanach k 50. výročí založení Gymnázia v Přelouči (1953–2003). Přelouč, 2003. 40 s.
Moruše dozrály. Přeloučský Rošt, 2015, č. 3, s. 4
Rozhovor pro Český rozhlas Pardubice z roku 2013 (online)
Souborný katalog Národní knihovny ČR                                           Text: Matěj Pešta
https://www.prodej-knih.cz/knihy-klimeckova-jana.html             Foto: Marcela Gryčová
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
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NAUČNÁ LITERATURA
Vlastivěda České republiky
ČERNÝ, David
Skrytá tajemství Prahy. První vydá-
ní. Praha: Grada Publishing, 2021.
127 stran: ilustrace (převážně barev -
né). Autor poutavou a čtivou formou
upozorňuje na zajímavá a opomí-
jená místa v Praze, vypráví zapo-
menuté příběhy pražských stromů,
poukazuje na význam tzv. nákolní-
ků – nárožních kamenů, vzpomíná
na dnes již zaniklé kostely a odkrý-
vá tajemství některých pražských
soch. Kapitoly jsou prokládány bo-
hatou fotografickou přílohou.
ISBN 978-80-271-2267-7.

Cestopisy
HRUŠKOVÁ, Nikola
I Rusko může být krásné. 1. vydání.
V Brně: BizBooks, 2021. 229 stran:
barevné ilustrace. Autorka referuje
o svých cestách po Rusku, kdy zpro -
středkovává čtenářům atmosféru
čtyřiceti (z celkových 80) regionů
Ruska, navštívených měst i míst či
svá setkání s lidmi, krásnou přírodou,
místní kulturou nebo historickými
památkami. 
ISBN 978-80-265-1050-5.

LUKEŠ, Julius
Exotoulky světem: 30 let zážitků ze
100 zemí. První vydání. Praha: Šulc-
-Švarc, 2021. 259 stran: ilustrace (ně -
které barevné). Autor podává své
zážitky z cest po nejrůznějších čás-
tech zeměkoule. Snaží se nahléd-
nout pod pokličku národům, kra-
jinám a historických souvislostem.
Zkrátka porozumět. 
ISBN 978-80-7244-467-0.

ORTH, Stephan
Couchsurfing v Saúdské Arábii: mo -
je cesta zemí mezi středověkem a bu -
doucností. 1. vydání. Brno: Kazda,
2021. 239 stran: ilustrace (převážně
barevné). Kniha je vhledem do kaž -
dodenního života, kultury a menta -
lity arabského světa i společenské
proměny země. 
ISBN 978-80-7670-035-2.

Dějiny
KOSATÍK, Pavel
Slovenské století. Vydání první. Pra -
ha: Torst, 2021. 407 stran: ilustrace.
Kapitoly sledují životní dráhu vý -
znamných slovenských politiků dva -
cátého století v kontextu s historic -
kým vývojem Slovenska. 
ISBN 978-80-7215-686-3.           J.K.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ

NOVÉ KNIHY listopad 2022

Naše podzimní programy sice probíhají ne-
přetržitě od září do listopadu, ale říjnový celo-
státní Týden knihoven je přece jen výjimečná zá-
ležitost. V celé České republice se v tomto týdnu
knihovny snaží pro své uživatele připravit něco
mimořádného, co je potěší.

My jsme pro své čtenáře všeho věku připravili
hned několik pochoutek. 

Pro děti jsme kromě řady soutěží, zaměřených
na rozvoj čtenářské gramotnosti, zahájili akci Ta-
jemství proutěného košíku. Aby si i ti menší vy-
zkoušeli, jaké to je, nesoudit knihu podle obalu,
ale rozbalit si tajuplný balíček s knihou uvnitř až
doma. Stejně jako dospělí mají své Rande nasle-
po, i Tajemství proutěného košíku dělá radost
dětem všeho věku.

Přidali jsme ještě
Burzu lovců pokladů,
což je trochu jiná zá-
ležitost. Děti celoroč -
ně sbírají drahoka-
my za přečtené knihy
a dvakrát do roka pak
mají možnost za své
poklady nakoupit na
burze krásné knihy
a další drob nosti, zí-
skané od našich pří-

znivců a spon  zorů. Všem, kteří na pestrou na-
bídku naší drahokamové burzy přispěli, velmi
děkujeme. Pomáhají nám motivovat děti ke čte-
ní a to je velmi záslužná spolupráce.

Aby nebyli ošize-
ni ani dospělí, nabídli
jsme jim na čtvrteč-
ní podvečer zajímavé
se tkání s panem Jose-
fem Křížem na před-
nášce s ná zvem Dív-
ka s lípou. Sle dovat
životní osudy mladé
ženy, která se stala
modelem pro dívku
z české jednokoruno -
vé mince, byla skoro detektivní záležitost. Když
přidáte doplnění řadou fotografií i předmětů,
souvisejících s tématem, lze jen konstatovat, že
pan Josef Kříž opět nezklamal a my už se těšíme,
co zajímavého nám nabídne příště.

Krásným zakončením Týdne knihoven byla
sobotní Bradavická škola čar a kouzel.

Děti atmosféru školy v Bradavicích znají z kní -
žek i filmů a asi každé Harryho fanoušek touží
alespoň na chvilku si takové vyučování vyzkou-
šet. A tak jsme jim nabídli nejen studium kou-
zelných tvorů, věštění, přeměňování nebo výro-

bu kouzelných předmětů s profesory z Brada-
vic, ale především možnost zahrát si na hřišti
Famfrpál.

Pokud to nevíte, Famfrpál se v celém světě
běžně hraje, má herní pravidla, jako kterákoliv
jiná sportovní hra a v ČR se hraje na několika
úrovních. My jsme do Přelouče pozvali prvoli-
gové družstvo Fortescue, aby hráči dětem nejen
ukázali, jak hra vlastně vypadá, ale především
aby si děti mohly samy zahrát. Nadšení bylo ve -
li ké, děti hrály jako o život a doufáme, že si od-
nesly krásný zážitek. Děkujeme také přeloučským
sportovcům, kteří hráčům umožnili osprchovat
se, protože zázemí knihovny není velké ani příliš
vybavené pro tyto účely. Navíc se zdá, že Pře-
louč uvidí i několik ligových zápasů, o kterých
budeme včas informovat.

Zakončení akce velkou hostinou bylo vlastně
uzavřením celého Týdne knihoven a doufáme, že
si ho čtenáři užili stejně jako my. 

L. Hývlová

Dlabu, dlabeš, dlabeme!
Dýňodlabání. Podzimní akce Městské knihov-

ny, na kterou jsme se opravdu těšili. I když po-
časí v sobotu 22. 10. neslibovalo zrovna sluneč-
nou oblohu, připravili jsme pro velké i malé
návštěvníky na celé odpoledne nejen možnost
vydlabat si dýni z vlastních nebo našich zásob,
ale také tři znalostní stezky s podzimním a mož-
ná i trochu strašidelným námětem. V teple kni-
hovny jsme ještě nabídli několik výtvarných díl-
niček a navíc i občerstvení pro hladové a žíznivé
všeho věku. Báječné a osvědčené Café Lili ani
tentokrát nezklamalo a doplnilo akci o voňavou

pohodu dobré kávy, báječných podzimních zá-
kusků a své přívětivosti. Měli jsme radost ze spo-
kojených dlabačů, šikovných výtvarníků i chyt-
rých luštitelů. Ale především z účasti, která
dokonce předčila naše očekávání. Děkujeme
všem, kteří se na organizaci podíleli i všem, kte-
ří si to s námi užili. Rádi otvíráme knihovnu pro
společné mezigenerační zážitky a doufáme, že
se setkáme i na konci listopadu na Dni pro dět-
skou knihu. Už teď se těšíme.

L. Hývlová

Noc literatury 2022
Tuto akci pořádají od roku 2006 Česká cen-

tra a Sdružení evropských národních institutů.
Smys lem je zviditelnit současnou evropskou li-
teraturu. 

V letošním roce přispělo celkem 20 evropských
zemí. Jednotlivá velvyslanectví vybrala zajímavé-
ho autora, jednu jeho knihu a z ní ukázku, určenou
k hlasitému předčítání. Tyto ukázky by ly přelože-
ny do 20 jazyků a následně rozeslány všem orga ni -
zátorům setkání s posluchači. Jen v ČR bylo těch -
to míst 80. Mezi nimi i Městská knihovna Přelouč.

Zásadní podmínkou pro konání akce je vy-
brat tři ukázky, tři zajímavá místa a tři zajímavé
osobnosti, ochotné ukázky nahlas posluchačům
přečíst. To vše a všude večer 21. září. 

U nás se akce velmi vydařila. Vybrali jsme le-
tos ukázky ze španělské, irské a české literatury
a vsadili jsme na regionální autory jako předčí-
tače. Děkujeme všem, kteří nám otevřeli svůj
prostor, četli nebo poslouchali.

Moc jsme si to s vámi i díky vám užili.
L. Hývlová

Týden knihoven v Městské knihovně 
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Pravděpodobně poprvé jsem George -
ho spatřil v Přelouči na náměstí v létě ro-
ku 1976. Alespoň on to tak vždy tvrdil.
Venčil jsem tenkrát dlouhou procházkou
až ze Semína psa Bena. Na náměstí boxer
Ben vydatně a dlouze namočil na kamen-
ný podstavec sovětského tanku, který měs -
tu kdysi daroval sám maršál Stalin. George
tam asi někde poblíž stál a celou hanobí -
cí situaci z povzdálí sledoval. Poté jsem
Geor geho v Přelouči potkával častěji, pře -
devším v hospodě U Albíny, ale i jinde na
akcičkách partičky jeho kumpánů zvané
NH 929 (kam jsem se úmyslně vetřel za
účelem odloudit z jejich středu plavovla-
sou krasavici). A nakonec jsem se s Geor-
gem skamarádil docela. Dlouhé vlnité vla -
sy mu splývaly na tuzexovou džínsbundu,
která byla pečlivě opatrována jako sako
do tanečních. Vždycky měl dobrou ná-
ladu, jak se říká, „byl dobře naložen“. Stá-
le se něčemu pohihňával, nejvíc vlast-
ním výmyslům, absurdním slov ním spo-
jeninám (např.: „Opel Kadet není Bidet“),
kterými obšťastňoval blízké okolí. A to
už byl jen malý krůček k jeho básničkám,
měl jich sepsaných celý linkovaný škol-
ní sešit.

Jednou, už je to opravdu dávno, jsem
pár jeho veršovánek a básniček odnesl do
Nerudovy ulice v Praze básníku Egonu Bon-
dymu. Požádal jsem jej, aby mi některé
z nich namluvil do magnetofonu. Kupo-
divu Bondy rád tak učinil a skutečně peč-
livě načetl Georgeho výtvory. Nahrávku
jsem ještě na začátku i na konci opatřil
znělkou z televizní „Nedělní chvilky poezie“
a pak věnoval Georgemu. Myslím, že měl
opravdu neskonale upřímnou radost. Vždyť
slovutný klasik undergroundu recituje prá-
vě jeho verše! Po čase jsem dokonce zare-
gistroval, že tyto Georgeho básničky byly
několikráte svým autorstvím připsány (jis-
těže mylně) právě Egonu Bondymu. 

George měl také více přezdívek, pseu -
do nymů. Říkalo se mu Dr. Sorge, též Ča-
čínek nebo Koloušek. Že se ve skutečnosti
jmenuje Novotný mě vůbec nikdy nena-
padlo. Vždyť Novotný už tu přeci jeden

byl – Cára. George byl ale především cho-
dící encyklopedie československého bigbí -
tu. A to doslova. Stačilo se kdekoliv a kdy-
koliv zeptat na nějakou dávno rozpadlou
a prakticky neznámou skupinu ze šedesá-
tých let a George bez zaváhání podal na-
prosto vyčerpávající odpověď. Jaká byla
původní sestava skupiny, jaká po odchodu

několika členů, jak se měnil repertoár a ná -
strojové obsazení, kde skupina hrála, byť
pololegálně. Tohle mnohdy nevěděl ani Jiří
Černý, a to už je co říci! 

Doma měl George několik lepenko-
vých kufrů plných rozličných časopisec-
kých a novinových výstřižků, dobových
plakátů, vstupenek a vůbec všelijakých
archivních vzácných marginálií. Televizní
dokumentaristé ze seriálu Bigbít v něm
mě li později spolehlivou a jistou oporu.
Nejraději měl však George undergroundo-
vé skupiny, bedlivě sledoval veškeré dění
kolem Plastic People. Když jednou na konci
sedmdesátých let měl v pražském klubu
Na Chmelnici čirou náhodou v šatně kabát
na stejném věšáku jako Jiří Kabeš, houslis-
ta PP, byl to pro něj ohromující a vzrušu-
jící zážitek. Číslo věšáku připomínal ještě
drahná léta. 

Jednou o Vánocích, kdy v domě u Cáry
si přátelé z NH navzájem rozdávali vánoč-
ní dárky, dostal jsem od Georgeho sbírku

jeho básní a čínskou barevně malovanou
čajovou misku. Dodnes každé ráno popí-
jím z oné misky zelený čaj, sbírku básní
jsem ale již někdy po roce 1995 věnoval do
knihovny Libri prohibiti. Tam se k ní do-
stane více čtenářů. Když jsme spolu s Cá-
rou napsali a samizdatově v počtu sed-
mi výtisků v červnu 1989 vydali „Totální
brain wash“, dostal George (samozřejmě
v románu též vystupující) hned třetí čís-
lovaný výtisk. S hezkým věnováním od
Zdeničky Spruzené jej to stálo jen litro-
vou láhev rumu. 

Vlastně si vzpomínám, Georgeho jsem
neviděl nikdy opilého. Ani při rozličných
pátečních spolkových seancích a pijati-
kách, kdy démon alkoholu usedal nám
do týla. George se držel spíše stranou, ne-
bo už jsem sám spal pod stolem a neviděl
jej řádit. Měl jsem však podezření, že ra-
ději za tmavých nocí na zahrádce svého
tchána emeritního profesora Večeři osa-
moceně ostrým nožíkem nařezává duži-
ny vzácných kaktusů a do zkumavek po
kapkách jímá tolik opojný meskalin. Ta je-
ho věčně dobrá nálada mne v tom jen utvr -
zovala.

Posledních pár let o víkendu za mnou
George přijížděl do Semína na návštěvu na
kole. Na kole jezdil stále a rád. Vždyť i do
práce v Pardubicích od brzkého jara do
pozdního podzimu, za každého počasí,
jezdil na kole, a ještě při zpáteční cestě se
neopomněl vykoupat v písáku v Mělicích.
Zima mu nevadila. Za mnou do Semína
při jížděl vždy pod nějakou záminkou, zpra -
vidla výstřižkem z hudebního časopisu,
nezbytně důležitou informací o under -
groun dovém koncertu či nově objevenou
neznámou fotografií PPU. Naopak z Prahy
jsem mu už dříve vozil některé samizda-
tové časopisy počínaje Jednou nohou
a konče Sado/Maso. Sedl si na zahradě do
plastového křesílka nebo jen tak postával,
upíjel ze sklenice vody, tu a tam přidal ně-
jakou rozvernou veršovánku, rozhodně
nerušil. 

Tak, jak se George v mém životě náhle
zjevil, tak také náhle ze života zmizel. Ne-
celý rok po jeho odchodu se na čajové mis-
ce udělala prasklina velikosti vlasu. Jako
černá tenká čára přeškrtla obrázek osa-
mocené lodičky plující po nefritovém je-
zeru. Možná symbol, možná znamení. Čaj
ale z misky neprotéká, a tak slouží svému
účelu dodnes. Tahle čajová miska je tak
pro mě každodenní nenápadnou vzpo mín -
 kou na Georgeho, jeho jinou přítomnost. 

Tomáš Mazal 
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Vzpomínka na Josefa Novotného
V těchto dnech si připomínáme již 20 let od náhlého a předčasného odchodu

Josefa Novotného (23. 10. 1953 – 11. 11. 2002), mezi známými a kamarády zná-
mého pod přezdívkou George. Místní rodák, významná postava nejen zdejší hu-
dební scény. Takhle na něj vzpomíná spisovatel Tomáš Mazal (1956). Vzpomeňte
si i vy všichni, kteří jste ho znali.                                       Jaroslav Foršt

Čajová miska od Georgeho

Letošní rok uplynulo 80 let od předčasné
smrti malíře Bořivoje Žufana, zapomenutého ve
stínu známých přeloučských malířů jako Fran-
tišek Emler, Jindřich Mahelka nebo současný
Ivan Exner. Narodil se sice v pražských Holešovi -
cích, avšak díky svým příbuzenským vztahům si
vytvořil vřelý vztah k Přelouči a okolí. Jsem rád,
že díky panu Matěji Peštovi zde mohu připome-
nout osobu a dílo malíře Bořivoje Žufana a též
zmínit kulturní projekt do kterého jsme zapojeni.

Bořivoj Žufan se narodil 11. ledna 1904 v Pra -
ze a vyrůstal v tehdejší dělnické čtvrti v praž-
ských Holešovicích. Jeho matka Anna Žufanová
pocházela z Přelouče ze statku Hájkových a mě-
la ještě další dva sourozence, Boženu a Antoní-
na. Otec Bořivoje pocházel z Polanky u Nepomu-
ku. Matka zemřela již v roce 1934, což Bořivoj
těžce nesl a vše překonal hlavně díky své sestře
Libuši, která mu byla oporou po celý jeho život.
Další sestra Květuška zemřela v dětském věku,
takže kromě Libuše (která stejně jako Bořivoj
byla celý život svobodná) měl Bořivoj Žufan pří-
buzenstvo jen v Přelouči. Strýce Antonína Háj-
ka a tetu Annu Hájkovou, jejichž dceru, svou se-
střenici Jindřišku (Inečku) později Pavelkovou
zvěčnil při pobytu v Přelouči v roce 1935. Tento
obraz je nyní majetkem NG Praha. Další tetou
v Přelouči byla Božena Hájková, provdaná Panská
a strýc Richard Panský. Ti měli dceru Marii Pan-
skou, což byla další sestřenice B. Ž. Paní Marie
Panská byla učitelka a též celý život svobodná.
Tyto tři ženy – sestra Libuše Žufanová, sestře-
nice Jindřiška Pavelková a sestřenice Marie
Panská, byly osudové ženy jeho života a každá
z nich se starala o jeho odkaz až do své smrti.

Bořivoj absolvoval šest tříd holešovické reál-
ky, poté studoval na Uměleckoprůmyslové škole
ornamentální malbu u V. H. Brunnera a figurální
malbu u J. Schussera, dále na AVU v krajinářské
škole Otakara Nejedlého. Studium na této škole
mu dalo poznat nové přátele, mimo jiné Anto-

nína Slavíčka a také mu umožnilo zájezdy nejen
do tuzemska, ale i do zahraničí. Ve třicátých le-
tech (1933–1934) studoval sochařství ve škole
Karla Dvořáka, kam byl veden pociťovanou tou-
hou po sochařském projevu. Bohužel jeho so-
chařské pokusy nejsou známy. Ačkoliv B. Ž. začal
tvořit v podivuhodné atmosféře 20. let minu-
lého století, nebyl ovlivněn tehdejšími aktuál-
ními imaginativními tendencemi a surrealis-
mem. Ovlivnila ho především příroda, vjemy,
emoce. Malíř dospívá ke zralosti kolem třicít-
ky a i Žufanův vlastní umělecký vývoj se ode-
hrává v letech 1931–1941, přesto jeho raná díla
překvapují svou uměleckou zralostí. Avšak nej-
dříve byly jeho krajiny jakoby šeré, temné a až
později přicházejí díla prosycená světlem a zářící
barvami.

Přestože byl Bořivoj Žufan velice nadaný, zá-
pasil s existenčními potížemi, což bylo přede-
vším následkem jeho skromnosti a také určitým
nedostatkem sebevědomí. Střídal své byty v Pra-
ze i to bylo následkem jeho velkého vnitřního
neklidu a vlastní rozpolcenosti. V lednu 1941 se
stěhuje do ateliéru v Maiselově ulici č. 12, a to
spolu se svojí sestrou, Bořivoj zde žije až do své
smrti (1942) a stejně tak jeho sestra Libuše (1974).
K existenčním nesnázím se v roce 1935 připojují
zdravotní obtíže. Vleklá nemoc (zánět) čelních
dutin. Bořivoj má prudké bolesti hlavy, následují
operace a opakované záchvaty (ataky). Užívá
30–40 prášků denně. Po prvním záchvatu se zo-
tavuje u příbuzných na statku v Přelouči (jaro
1941), po druhém v Chroustovicích u malíře Haš -
ka (květen 1941). Po třetím záchvatu umírá v ne-
mocnici pod Petřínem. Bohužel penicilín, kte-
rým by se jistě dala dnes tato nemoc léčit, byl
v českých zemích poprvé připraven v roce 1944,
dva roky po Bořkově smrti.

Českého malíře Bořivoje Žufana jsem pro se-
be objevil na základě obdivu k tvorbě význam-
ného sochaře Břetislava Bendy (1897–1980), jenž

byl Žufanovým přítelem a po jeho smrti mu na
jeho hrob udělal překrásnou sochu z bílého mra-
moru v životní velikosti, nazvanou samotným
sochařem Múza. Bohužel socha (i hrobové zaří -
ze ní) se nacházela ve velmi špatném stavu. Poda -
řilo se nám zjistit, že hrob je zařazen do projektu
Adopce významných hrobů, jehož zřizovatelem
je Správa pražských hřbitovů p.o. Cílem tohoto
jedinečného projektu je aktivně zapojit širokou
veřejnost do péče o významné hroby a ve spo-
lupráci s ní tak zabránit chátrání a zaniknutí ta-
kových hrobů a aktivně rehabilitovat památku
dříve známých osobností. Prostřednictvím naší
firmy AGRA 2020 s.r.o. jsme tedy zažádali o adop-
ci hrobu Bořivoje Žufana a nechali komplet-
ně zrestaurovat sochu i náhrobek, výsledek mů-
žete posoudit na uvedené fotografii a odkaz na
tento projekt naleznete na našich webových
stránkách.

Bořivoj Žufan byl nositelem velkých malíř-
ských i lidských kvalit, vysoce inteligentní a vzdě -
laný, skromný, upřímný a jemný, měl silnou vro-
zenou i vypěstovanou senzibilitu, ale zároveň
schopnost prudkých emocí. Chtěl bych ještě
připomenout, že Přelouč byla pro Bořivoje dů-
ležitá nejen z osobního hlediska, díky výše po-
psaným příbuzenským vztahům, ale i pro jeho
tvorbu. Žufanova známá série dvorků vznikla
právě v Přelouči a okolí a také blízkém Semíně.
Toto téma vyvrcholilo nádherným obrazem
„Humna v Přelouči“ z roku 1941, lze říci, že v tom -
 to oleji shrnul vše, co uměl říci o kráse české
vesnice.

Humna v Přelouči, olej na plátně, 64x94 cm,
1941
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Osobní písemnosti z archivu autora

                      Jiří Slavík, 
jednatel společnosti AGRA 2020 s.r.o.

Český malíř Bořivoj Žufan (1904–1942)
„Maluji jaksi prudce, olej mne zdržuje
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PŘEHLED ŘÍJNOVÝCH AKCÍ 
3. 10.    §VČD Pardubice, představení Kytice pro žáky 6. a 7. ročníku
7. 10.    §Městská knihovna Přelouč – 2. A

                § Exkurze Městská policie, Hasiči pro 3. ročník
11. 10.    § Basketbalový turnaj JrNBA League – postupové kolo z mi-

nulého školního roku
                §Městská knihovna Přelouč – 5. C, 3. A
                § Exkurze – Čistírna odpadních vod Přelouč – 8. B
12. 10.    § Exkurze – Čistírna odpadních vod Přelouč – 8. A
13. 10.    § SUIT-UP DEN (Projekt HRDÁ ŠKOLA) – Den ve společenském

oděvu
18. 10.    § Exkurze – Čistírna odpadních vod Přelouč – 9. A
19. 10     § Přednáška „Najděte svůj skrytý potenciál“ pro žáky 9. ročníku
20. 10.    §Divadlo Hrrr (Pohádka o potrestané princezně) pro žáky 1. roč -

níku
21. 10.    §Městská knihovna Přelouč – 4. A
24. 10.    § Spaní ve škole – 2. B
25. 10.    § Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí pro žáky

II. stupně
                §Městská knihovna Přelouč – 2. B

Technohrátky
V rámci projektu Technohrátky navštívilo 9 chlapců a 1 dívka z dru -

hého stupně SOU zemědělské Chvaletice. Formou praktických činností
se seznámili s obory: opravář zemědělských strojů, strojní mechanik nebo
mechanizace a služby. Svou zručnost si prověřili v klempírně při ručním

stříhání plechu, v zámečnické dílně nebo v autoservisu při demontáži a mon -
táži kol. Největší zážitky si žáci odnesli z autoškoly, kde si na trenažéru vy-
zkoušeli řízení auta a znalosti pravidel silničního provozu a rovněž z do-
pravního hřiště, kde mohli řídit traktor s vlekem.

Legoland
V sobotu 10. září se v brzkých

ranních hodi nách vypravily dva au -
tobusy prvostupňových dětí a je-
jich rodičů na výlet do německého
Le golandu. Předpověď po časí neby-
la na tento den vůbec příznivá, ale
na konec ne tak hrozná, jak jsme oče -
kávali. I přes pár kapek deště si všich -
ni užili místní atrakce, pro hlédli si
stavby z lega a nakoupili zásoby sta-
vebního materiálu. Všechny děti vy -
padaly, že si den užívají, což přispě-
lo i k velké spokojenosti rodičů.

Hravě zdravě
29. a 30. září byly na prvním stupni dny nabité zdravým stravováním

a pohybem. Děti čekaly besedy s knihovnicemi a Zdravou 5. Víla Rozma-
rýna nachystala zábavné úkoly na zahradě školy, které byly zaměřeny na zdra -
vou a nezdravou stravu. I ve třídách se pilně pracovalo, paní učitelky s dět-
mi chystaly zdravé pokrmy a ochutnávky ovoce. Pro všechny ročníky bylo
také připraveno netradiční sportovní vyžití. Prvňáčci si mohli vyzkoušet
baseball a utkali se v hokejbalovém turnaji. Pro druháky a třeťáky nachystali
fotbaloví trenéři na stadionu stanoviště, kde mohli vyzkoušet své doved-
nosti. Čtvrťáky přivítaly v sokolovně instruktorky cvičení na trampolínkách

a páťáci si užili plno zábavy
v kuželně. Doufejme, že tyto
dva dny v dětech zanechaly ná -
vod na správné stravovací ná-
vyky a chuť sportovat. Děkuje -
me všem přednášejícím a tre-
nérům za spolupráci. 
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Exkurze v Praze
Dne 30. 9. 2022 jsme se vypravili na exkurzi do

Prahy. Po procházce historickým jádrem jsme
za mířili na Petřín. Vystoupali jsme na rozhlednu 

s výškou přes 58,7 metrů. Pro některé z nás to by-
la opravdu výzva. Petřínská rozhledna je jednou
z nejznámějších dominant Prahy a musíme říct,
že odtud byl krásný výhled na hlavní město. Poča -
sí nám k tomu jen přálo. Naše další kroky vedly
do oblíbeného zrcadlového bludiště plného optic -
kých klamů. Po namáhavějším výstupu na Petřín
jsme při návratu dolů zvolili lanovou dráhu, která
prochází známou Hladovou zdí. V Praze se nám
velmi líbilo.

Velká pardubická 
ve školní družině

V pondělí 10. 10. se školní dvůr proměnil v do -
stihové závodiště s dostihovou dráhou se spous-
tou překážek a děti si vyzkoušely, jaké to je běžet
„Velkou pardubickou“.

Pro děti byl připraven závodní okruh s překáž -
kami, kde nechyběl ani vodní příkop a slalom. Bě-
halo se, skákalo, přelézalo i podlézalo. Počasí bylo
krásně podzimní, sluníčko svítilo, dětem se závod
s překážkami moc líbil a na konci závodu čekala
na děti sladká odměna a malá drobnost. Celý tý-
den před uskutečněním „Velké pardubické“ jsme
si s dětmi o této akci povídali, děti si vyráběly své
koníčky a vymýšlely jim jména. Někteří opravdu

„Velkou pardubickou“ navštívili a hodně dětí se
na tuto akci dívalo v neděli v televizním přenosu.

TECHNOhrátky
Ve středu 12. 10. se vybraní žáci devátých tříd

zúčastnili akce TECHNOhrátky, která se tentokrát
konala na Středním odborném učilišti zeměděl-
ském ve Chvaleticích. Pestré dopoledne bylo za-
hájeno slavnostním přivítáním účastníků v Kul-
turním domě Chvaletice. Následně se skupinky
účastníků přesunuly do areálu učiliště, kde si všich-
ni mohli vyzkoušet různé odborně zaměřené čin-
nosti např. v klempírně, zámečnické dílně nebo
v autoškole. Součástí programu byly také soutěž-
ní aktivity v technických dovednostech. Při nich
prokázali žáci naší školy velkou šikovnost a v kon -
kurenci ostatních základních škol se umístili na
krásném prvním místě. Odměnou jim byl dort pro
vítězný tým. Také v závěrečné vědomostní sou-
těži se umístili velmi pěkně – obsadili druhé mís -
to. Z TECHNOhrátek odjížděli všichni žáci s no-
vými hezkými zážitky, které jim třeba pomohou
při volbě střední školy. 
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sovou dvouhru. Turnaje byly kvalitní i přes to, že většina držela raketu
poprvé v ruce, ale nadšení a chuť dokážou ve výsledku divy. Nohej-
balový turnaj na pláži byl sice spíše k pousmání nad předvedenými
výkony, ale o to větší legrací a zábavou. Duatlon a orientační běh po
městečku Sveti Filip i Jakov již jsou také tradicí, netradiční sporty, basket-
bal na pláži, večerní cvičení tabata, výlet na in-line bruslích či výukový
taneční večer zase zpestřením. A moře bylo krásné, osvěžující, čisté,
letos s rekordním úlovkem jehliček od mořských ježků, pokoj učitelů
se tak často měnil na operační sál.

Letos nás malinko zradilo počasí, především při celodenním výletu
lodí do NP Kornati, ale delfíni se ukázali alespoň na krátký moment i ve
velkých vlnách a silném větru. Pobyt jsme kvůli dešti a bouřím museli
ukončit o něco dříve a nedošlo tak na prohlídku Zadaru, ale i přesto
myslím, že celý program byl bohatý, žákům se líbil a i mimo sportování
a povinnou náplň si ho užili naplno. 

Zuzana Dvořáková

lis
to

p
ad

 2
0

2
2

11/22

Přeloučské školství 
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

16

Škola na cestách
Začátek a konec školního roku jsou většinou časem, kdy se – víc než
v průběhu školního roku – cestuje. Nejinak tomu bylo i letos. Přiná-
šíme vám zážitky ze dvou výjezdů našich žáků i pedagogů. Obě sku-
pinky se rozjely stejným směrem, a to na jih. Zatímco kolegové učitelé
se jeli do Slovinska obohacovat po profesní stránce, studenti z vyššího
gymnázia cestovali do Chorvatska za sportem.

Do Slovinska za pedagogickou inspirací 
Na rozdíl od většiny žáků nebyl náš zářijový nástup do školy až

tak „bolestivý“, věděly jsme totiž, že v neděli 11. září 2022 nastoupí-
me do autobusu, který nás odveze do Slovinska, kde v rámci projektu
I-KAP II budeme poznávat místní střední školy. Jelikož jsme byly uby-
továny přímo na „intru“ jedné ze škol, kterou jsme později navštívily,
byl náš zážitek autentický hned od samého příjezdu, ale to nejlepší
nás teprve čekalo. 

Pondělní ráno jsme nasedly do autobusu, který nás odvezl na Střed -
ní průmyslovou školu Koper, která nabízí studium na technickém gym -
náziu nebo na šesti odborných technických oborech, které škola nabízí.
Krásné prostory školy nás nadchly hned při příjezdu. Byly jsme zavedeny
do auditoria, kde nás vedení školy seznámilo s veškerými podrobnostmi
o škole a následně jsme si velkou část školy mohly také prohlédnout,
v některých případech jsme dokonce mohly na okamžik nahlédnout
do hodin. Na závěr dne jsme měly možnost navštívit malé muzeum mo-
pedů THOMOS, které se nacházelo přímo u vstupu do školy a bylo pří -
mo součástí školy. Továrna slovinského výrobce mopedů THOMOS se
totiž nachází také v Kopru a škola s ní úzce spolupracuje. 

Úterní den patřil opět Kopru, tentokrát jsme ale měly možnost na -
vštívit Střední ekonomicko-podnikatelkou školu. Zde si opět studenti
mohou vybrat mezi ekonomickým gymnáziem nebo studiem čtyř od-
borných předmětů. Škola se nacházela v prostorách bývalého kláštera
v historickém centru města. Opět jsme se seznámily se školou samot-
nou, ale nejhezčím zážitkem pro nás bylo setkání s velice energickou
a bezprostřední paní ředitelkou. 

Ve středu už nás čekaly náslechy v hodinách, tentokrát na Střední
škole Izola, která nabízí studentům obory gastronomie a cestovní ruch,
předškolní vzdělávání a zdravotní péče. Podívaly jsme se do hodiny stu-
dentů oboru předškolní vzdělávání, kteří pro nás a pro děti z mateř-
ských školek z Izoly sehráli krátké divadelní představení Vrána a liška,
a následně jsme s dětmi vyráběly masky zvířat. Druhou a třetí hodinu
jsme strávily se studenty gastronomie a cestovního ruchu, a to na ho-
dině fyziky a italštiny. 

Čtvrtek jsme strávily v krásném městě Piran, kde jsme se mohly
po dívat na místní gymnázium a měly jsme možnost zavítat na hodinu
angličtiny.  

Když jsme zrovna nechodily po školách nebo neposlouchaly v ho-
dinách, tak jsme se snažily poznávat Slovinsko. Byly jsme se podívat ve
výrobně soli a jely jsme na výlet do historického města Piran. No a když
se nám nechtělo daleko, tak jsme se jen vydaly k moři zaplavat si s že-
bernatkami. 

Veronika Mroviecová,
Kateřina Přecechtělová, 

Marcela Schwarzkopfová 

Chorvatsko opět nezklamalo
Mým zvykem bývá děkovat žákům a hodnotit je až v závěru člán-

ku. Píši často o tom, jak byli fajn, bezproblémoví a jak nám s nimi
čas pěkně plynul. Letos udělám výjimku a než začnu psát o sportov-
ním kurzu v Chorvatsku ze začátku září jako takovém, musím žáky
vyzdvihnout hned na začátku. Nejen že sportovní kurz brali opravdu
jako sportovní, v ničem se nesnažili ulevit a do všeho šli tak, jak by
sportovec měl, ale navíc se dobrovolně a nad rámec pouštěli do extra
turnajů, fandili si, pomáhali nám, vyučujícím/rozhodčím, prostě byli
naší pravou rukou a nám odměnou. Protože na jejich sportovní vý-
kony bylo často radost pohledět, pro nás tělocvikáře je toto velké za-
dostiučinění a radost.

Tradičně jsme rozehráli turnaj v plážovém volejbalu trojic, turnaj
v tenisové čtyřhře, ale velkým překvapení byl obrovský zájem o teni-
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GYMNÁZIUM A GRAFICKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ  GYGR

V neděli 9. října 2022 dobyli někteří žáci Gymnázia a grafické střední
odborné školy v Přelouči další z pramenů českých řek v rámci akce Zpět
k pramenům, která se na škole koná již od roku 2019. Tentokrát putovali
k pramenu řeky Chrudimky.

Na začátku října navštívili žáci ze tříd RM2A a RM1B spolu se svými
učiteli odborného výcviku mezinárodní přehlídku designu Designblok
v Praze.
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čase předávají své zkušenosti mladým lidem“, říká Michal Chmelař,
ředitel ZUŠ. 

I sami žáci jsou ze spolupráce nadšení, třináctiletý houslista Da-
niel Procházka, který má za sebou individuální master class s Mar-
kétou Čepickou prohlásil, že mu „vlastně ani nevadí, že přijde do ško-
ly o víkendu“. Svůj čas s koncertní mistryní využil ke studiu svého
přednesu a zároveň přípravě na koncert.

Projekt bude pokračovat druhým víkendovým soustředěním v lis-
topadu, jeho druhá část je pak v plánu v jarních měsících roku 2023,

kdy se děti i návštěvníci koncertu mohou těšit na ukázky filmo-
vých melodií. 

„Když jsme s panem ředitelem ve spolupráci s vedením filharmonie
projekt tvořili, mysleli jsme zejména na naše žáky. Je skvělé, že se se-
tkají s jiným pedagogickým vedením, než na které jsou zvyklí z hodin.
I naši vyučující si spolupráci pochvalují. Spokojenost tedy panuje na
všech stranách a již nyní začínáme promýšlet jeho pokračování v příš-
tím roce“, uzavírá Jaroslav Šlais.

ZUŠ Přelouč

Měsíc říjen byl v naší mateřské škole ve
znamení lesa. Nejprve k nám zavítalo oblí-
bené divadélko KOLOBĚŽKA s krásnou
,,Hou bařskou pohádkou“. V té se děti se-
známily s malým Hříbkem, jeho babičkou
Babkou, marnivou Muchomůrkou, mou-
drým skřítkem i se zlobivými a nevychova-
nými houbaři. V pohádce všechno nakonec

dobře dopadlo a nás čekal dobrodružný vý -
let autobusem do lesa v Břehách.

Některé třídy šly stezkou plnou různých
úkolů, další sbíraly houby a jiné přírodni-
ny nebo sportovaly a stavěly domečky pro
skřít ky. Děti se seznámily s názvy stromů,
rostlin a hub, naučily se, co do lesa patří a co
ne, rozhýbaly tělo, proběhly se na čerstvém

lesním vzduchu a vyzkoušely si hod šiškou
do kaluže.

Všichni jsme si to moc užili a hlavně už
víme, jak se v lese a k lesu chovat, aby nám
dlouho vydržel a byl stále tak krásný. V pří -
štím roce určitě pojedeme zase. Už se na to
moc těšíme!

Bc. Hana Vtípilová

Národní dechový orchestr 
koncertoval v Pardubicích

Národní dechový orchestr, který působí pod hlavičkou přelouč-
ské ZUŠ, již řadu let spolupracuje s maďarským dirigentem Józse-
fem Csi kotou. Profesor Csikota je ředitelem soukromé hudební ško-
ly v ji homaďarském lázeňském městě Makó a zároveň dirigentem
orchestru univerzity Bély Bartóka v Szegedu. Právě tento orchestr
přijal nabídku Národního dechového orchestru ke společnému kon-
certu v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích, který se uskutečnil
v neděli 16. 10.

Národní dechový orchestr se představil pod taktovkou svého šéf -
dirigenta Václava Blahunka a se sólisty ze svých řad, hornistkou Ka-
teřinou Soukupovou, klarinetistou Ondřejem Tomanem a trumpe-
tistou Janem Bučkem. Vrcholem koncertu bylo provedení skladby
Enrique Hernandeze Martineze s názvem Las Tijeras Matisse, jejíž
světovou premiéru uvedl orchestr v létě na pražském Žofíně. Pod
vedením profesora Csikoty zahrál předehru Lustspiel od maďarské-
ho skladatele Bély Kellera.

Maďarský orchestr kromě společného vystoupení v Pardubicích
ještě koncertoval v kostele sv. Marie Magdalény v Lázních Bohdaneč.
Do svého programu zařadil skladby nejen maďarských skladatelů,
ale také například část Rekviem Julia Fučíka. Koncert zpestřila sólová
vystoupení několika studentů univerzity a také vystoupení trubko-
vého septeta. Orchestr na cestě doprovodil skladatel a děkan Sze-
gedské univerzity profesor Péter Tóth. Jeho skladby zazněly na obou
koncertech. 

Národní dechový orchestr tímto koncertem ukončil letošní velmi
úspěšný rok. V roce 2023 ho čeká řada prestižních vystoupení na
festivalech jako Talichův Beroun, Pardubické hudební jaro nebo kon-
cert v rámci výročí východoevropské sekce WASBE v Maďarsku. 

Přeloučská ZUŠ je hrdým organizátorem tohoto projektu, který
dokazuje své kvality na nejprestižnějších pódiích a soutěžích a jehož
renomé v odborných kruzích nabývá celosvětového uznání. 

Skvělý úspěch našich žáků
v soutěži Komorní filharmonie Pardubice

Komorní filharmonie Pardubice letos vyhlásila druhý ročník sou-
těže Hraj on-line. Soutěž je určena pro žáky základních uměleckých
škol z celého Pardubického kraje. Žáci se svými učiteli natočili soutě ž -
ní repertoár na video, které umístili na Youtube a přihlásili se do sou tě -
že. Odborná porota, složená z hráčů filharmonie, poté vybrala z kaž dé
kategorie tři nejlepší žáky, kteří budou soutěžit již naživo v kon certní
síni filharmonie. Naše ZUŠ se po velkém loňském úspěchu opět sou-
těže zúčastnila a dopadla opět dobře. Ve finále, které se bude konat
12. 11. dopoledne, se totiž představí hned sedm našich žáků.

Klavírní třídu budou reprezentovat Veronika Železná a Adam
Be ran (oba ze třídy Jaroslavy Baborákové), na housle budou soutěžit
Daniel Procházka (ze třídy Hviezdoslavy Přinesdomů) a Anna Ma-
rečková (ze třídy Lucie Benešové), a dechové oddělení budou zastu-
povat Martina Junková, Klára Junková a Tomáš Vondrouš (všichni ze
třídy Michala Chmelaře).

Všem soutěžícím gratulujeme a budeme držet palce ve finále.
Vedení školy

Základní umělecká škola 
startuje ojedinělý projekt

Na konci loňského školního roku přeloučská ZUŠ podala žádost
o dotaci Ministerstva kultury v rámci zcela nové výzvy „Podpora pro-
jektů kreativního učení“. Projekt, který je plánován na celý aktuální
školní rok, škola nazvala „Hrajeme s filharmoniky“. 

Projekt „Hrajeme s filharmoniky“, který je rozdělen na podzimní
a jarní část, získal vysoké hodnocení a je téměř stoprocentně hrazen
z rozpočtu Ministerstva kultury. V rámci tohoto unikátního pro-
jektu jsou žáci hudebního oboru ZUŠ Přelouč během dvou podzim-
ních víkendových soustředění individuálně i skupinově vzděláváni
ve hře na svůj nástroj a odborně vedeni profesionálním hráčem Ko-
morní filharmonie Pardubice. Žáci pracují jak na svých koncertních
skladbách, tak na společném díle, kterým bude provedení Rybovy
České mše vánoční na koncertu v Občanské záložně v Přelouči v úte -
rý 20. prosince. 

„Máme velkou radost, že naše pozvání ke spolupráci přijali všichni
lektoři, které jsme oslovili. Skupinu prvních houslí tak vede koncertní
mistryně Komorní filharmonie Pardubice Markéta Čepická, druhé
housle se připravují pod dohledem paní Lenky Uhlíkové, která zastává
ve filharmonii post vedoucí skupiny II. houslí. Violy má na povel slečna
Elnara Taghizade, violoncella pak Alena Šístková. Ovšem hráči na smyč -
cové nástroje projekt nekončí, naši mladí dechaři mohou těžit z mist -
rovského umění klarinetistky Kateřiny Škardové, která je mimochodem
finalistkou sólové soutěže Pražského jara, hráči na lesní roh pak mají
k ruce paní Marii Kosovou,“ popisuje princip spolupráce koordinátor
projektu a zástupce ředitele ZUŠ Přelouč Jaroslav Šlais. 

Projekt má pro žáky obrovský umělecký i motivační přínos. Osob -
ně se totiž mohou setkat s profesionály, na které se jezdí dívat do
Domu hudby v Pardubicích a zároveň si s nimi jako rovnocenní part-
neři zahrají na koncertě Českou mši vánoční. 

„Zájem hudebních profesionálů o spolupráci s naší školou hod-
notím jednoznačně pozitivně a těší mě, že naši hráči ve svém volném

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ

MŠ KLADENSKÁ – HURÁ DO LESA

Národní dechový orchestr s šéfdirigentem Václavem Blahunkem

Národní dechový orchestr v Pardubicích – 
hornistka Kateřina Soukupová, absolventka přeloučské ZUŠ
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Cyklovýprava světlušek
I světlušky už mají za sebou první letoš-

ní výpravu – cyklovýpravu. V neděli 2. 10.
se sešly v Přelouči u kolotoče, zopakovaly
si pár základních pravidel jízdy na kole a vy-
jely do Semína. V Semíně si uvařily polévku
na ohni a palačinky. Po obědě se sjely ještě

podívat na koně do Kladrub, pak už je če-
kala jen cesta zpět domů.

Hana Spurná

Víkendovka skautek 
V pátek 23. 9. skautky vyjely vlakem na

svo jí první letošní víkendovku do České Tře-

bové. Nejednalo se však úplně o klasickou
výpravu, program pro holky si totiž připra-
vily holky z čekatelek. Během víkendu si spo-
lečně zahrály spoustu zábavných, někdy až
drsných her, prozkoumaly důkladně měs-
to, zažily různé rituály, dokonce i jeden sa-
my vy tvořily. Část víkendu byla věnována
2 přednáškám: o predátorech na internetu
a o skaut ském vzdělávání a akcích. Večer si
zatancovaly, zhlédly film a měly možnost se
zamyslet nad svojí skautskou cestou. Ví-
kend si moc užily a už se těší na další akce.                     

Eliška Stárková

11/22

Pravidelná činnost
Letecký a plastikový modelář

Velice nás těší zájem o tento tradiční kroužek. Děti se učí zákla-
dům modelářského umění pod vedením skvělého lektora Mar-
tina Turhhöfera. Scházíme se každé úterý od 15.30 v modelářské
dílně DDM. 

Kroužky vaření
V tomto školním roce se nám podařilo otevřít tři skupiny vaření.

Mladí zájemci o kulinářské umění se schází v kuchyni DDM v úterý
a ve středu. Lektorkou je Blanka Leksová.

Badminton II.
V současné době velmi populární sálový sport, již několik let se

nám daří naplnit sportovní halu v Přelouči mladými zájemci o po-
hyb za plastovým košíčkem. Scházíme se každé úterý pod vedením
lektorů Petry Šitler a Petra Špačka.

Trampolínky
Novinka ve sportovních kroužcích přinesla veliký zájem o tento

pohybový kroužek. Scházíme se každé pondělí od 16 hod. v soko-
lovně Přelouč. Lektorkou je Lucie Dvořáková. Foto je ze společné
rozcvičky před sokolovnou. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ

SETKÁNÍ 
V JAKUB KLUBU

V pátek 14. 10. 2022 se uskutečnilo v Jakub
klubu setkání ředitelek obou základních škol,
vedoucí sociálního odboru i oddělení sociálně
práv ní ochrany dětí, vedoucí odboru školství,
místostarosty a pracovnic Jakub klubu. Cílem
setkání bylo sdílení zkušeností s ukrajinskými
dětmi. Situace je náročná pro všechny strany.
V Jakub klubu probíhá odpoledne doučování
všech dětí. Denně se jedná asi o 15 dětí. Proto
hledáme další dobrovolníky, kteří by mohli při-
jít do klubu v čase 13–15. Pomůže nám i půl-
hodinka. 

PODPORA
RODINY

Podepsat můžeš, přečíst musíš…
Opět jsme měly možnost se přesvědčit, že to

stále platí. A že ne každý to s námi myslí dobře.
V poslední době se nám ve službě objevují pří-
pady, kdy rodina podepsala velmi nevýhodnou
smlouvu např. dodatek k nájemní smlouvě, před -
kupní smlouvu. Když si pak smlouvu společně
procházíme, slýcháme, že tomu neporozuměli,
že jim to řekli jinak….

Když stojíte před podpisem smlouvy a tak
úplně nevíte, nebojte se přijít poradit. Můžete se
přijít poradit k nám do ambulance každé pondělí
od 13 do 16 hod. Také se můžete o pomoc obrá -
tit na sociální odbor města Přelouč. Poradenství
v mnoha oblastech poskytují občanské porad-
ny. Nejbližší je v Pardubicích a Chrudimi. Tam
i tam je poradenství zdarma. 

Pohodové podzimní dny přeje za celý tým
pracovnic služby Podpora rodiny

Mgr. Květa Kudová

JAKUB 
KLUB

V říjnu navštívilo klub celkem 45 dětí a uskuteč -
nilo se 191 návštěv. Přišlo 13 nových dětí, u kte-
rých zjišťujeme jejich nepříznivou životní situaci. 

V klubu se věnujeme našim pravidelným ak-
tivitám, například tančíme různé tance. Děláme
aktivity k tématu měsíce. V říjnu jsme se zamě-
řili na identitu osobnosti, na jedinečnost každého
z nás. Vzhledem k tomu, že do klubu chodí hod-
ně ukrajinských dětí, je velká potřeba poznávat
se na vzájem a také spolu vycházet. To bylo na-
ším cílem – naučit se rozumět svým vrstevníkům,
chápat jejich odlišnosti, ale také to, co nás spoju-
je. Aktivitou nazvanou „Zrcadlo“ jsme si měli uvě-
domit svou jedinečnost. 

Intenzivně jsme se věnovali podpoře školních
dovedností a učení českého jazyka. V klubu pra-
cujeme s dětmi, které mají zvláštní potřeby a na-
šim cílem je jim dát základní poradenství a odká-
zat je na odbornou pomoc. V této oblasti tak došlo
k nárůstu kontaktů s návaznými organizacemi.  

S dětmi jsme také tvořili svíčky na misijní ne-
děli, která proběhla 23. 10. 2022. Svíčky ze včelí -
ho vosku jsme nabízeli za dobrovolný příspěvek
u kostela sv. Jakuba po mši svaté. Celkem se vybra -
lo 1 757 Kč! Děkujeme! Vybrané penízky pošleme
s dětmi na projekty Papežského misijního díla.
Jedná se o celosvětovou organizaci, která za jiš ťu -
je pomoc v chudých zemích.

V listopadu se zaměříme na povinnosti a prá -
va dětí. Vytvoříme si Desatero svých povinností
a práv. Toto téma vychází ze zjištěné potřeby ne-
plnění si svých povinností ve škole, ale i doma.
Bu deme si povídat o Památce zesnulých a za-
vzpomínáme na ty, které jsme měli rádi a kteří
už nejsou mezi námi. Budeme tvořit podzimní
dekorace a tím s dětmi rozvíjet jejich manuální
zručnost, zároveň udělají někomu radost.

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí 

DOBROCENTRUM
PŘELOUČ

Patronem našeho dobrovolnického centra je
sv. Martin. Proto máme v listopadu setkání ve
vi no téce U Kotýnků a to ve středu 16. 11. 2022
od 16.00. Na programu bude kromě ochutnávky
letošního svatomartinského vína i povídání o Srí
Lance od naší dobrovolnice Veroniky. Srdečně
zveme všechny, kdo o dobrovolnictví přemýšlí. 

Se studenty gymnázia budeme mít ve stejném
termínu projektový den na téma dobrovolnictví.
V minulém školním roce vytvořili studenti kvinty
a septimy hodně zajímavých „projektů“ pro spo -
lečné aktivity s dětmi i se seniory v Domově u fon -
tány. Bohužel v Domově byla před Vánocemi ka -
ran téna kvůli covidu a nápady se seniory nebylo
možné realizovat. Letos je situace příznivější, tak
doufáme, že to vyjde. 

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka

V sobotu 22. října jsme se po několika turistických aktivitách mimo Sva-
tojakubskou cestu vrátili zpět na naši hlavní trasu. Vyrazili jsme na další eta-
pu východočeské části Svatojakubské cesty a to z České Skalice do Jaromě-
ře. Úplně poprvé od počátku našeho putování jsme se museli obejít bez
vedení našeho oddílu, ale společnými silami jsme trasu dlouhou asi 28 km
v pořádku zvládli. Putování začalo krátce po 9.00 u kostela Nanebevzetí Pan -
ny Marie v České Skalici, vedlo přes Kuks (kde jsme se zastavili na oběd) a skon -
čilo v Jaroměři u kostela sv. Jakuba Staršího. Tím jsme symbolicky došli k místu,
odkud jsme v květnu 2021 na naše putování poprvé vyšli. Poté jsme ale ješ -
tě museli dojít na poměrně vzdálené nádraží, odkud nám jel před 17.00 vlak.
Počasí nám celkem přálo, i když menším přeháňkám jsme se nevyhnuli. Akce
se účastnili celkem čtyři poutníci, mezi nimi jedna nová turistka z Chvaletic.

I když jsme avizovali tuto trasu pro letošní rok jako poslední, nakonec
plánujeme na čtvrtek 17. listopadu ještě krátkou procházku ze Zdechovic
od kostela sv. Petra a Pavla do Záboří nad Labem. Tento úsek o délce 12 km
si dlužíme z roku 2021. Jestli se s námi budete chtít projít, budeme rádi. Po -

drobné informace najdete na našem facebooku (Centrum svatojakubských
poutníků Přelouč) či je sdělíme na e-mailu (kumstyr@atlas.cz).

Matěj Pešta, Orel Přelouč

Turistický oddíl přeloučského Orla v říjnu a listopadu

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com
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Prevence krádeží 
(nejen) jízdních kol

V minulém čísle jsme se dozvěděli několik rad,
jak předcházet krádežím. Dnes na to půjdeme
z druhé strany. Pokud by se přece jen stalo, že se
stanete objetí majetkové trestné činnosti, ptám se,
dokázali byste v případě odcizení tyto předmě-
ty popsat? Dokázala by policie v případě nalezení
odcizený předmět identifikovat, aby vám mohl být
navrácen?

Jedno z řešení je fotodokumentace vašeho
majetku.

Další možností je třeba označit předměty je-
dinečným identifikačním kódem umístěným
v mikrotečce. Tato mikrotečka není pouhým okem
viditelná. Identifikovat jde buď UV lampou, nebo
mikroskopem. 

Samozřejmě že označení majetku nezabrání
krádeži, ale v případě, kdy policie najde před -
měty, které by mohly pocházet z trestné činnosti,
může tyto bezpečně identifikovat. 

Označení předmětů touto metodou se nejví-
ce používá jako prevence krádeže jízdních kol. 

A když už jsme u jízdních kol, dovolte pár rad. 
Pokud své jízdní kolo opouštíte, vždy jej za-

mkněte k pevnému předmětu. Zámek by měl
být adekvátní k hodnotě kola. Každý zámek jde
překonat, ale ty nejlevnější, to je záležitost něko-
lika vteřin. Tak proč to zlodějům ulehčovat. 

Na některých místech Přelouče najdete bez-
pečnostní stojany, které se zamykají jednostran-
nou Fabkou. Viz obrázek. Nebojte se je využít. Patří
k těm nejbezpečnějším. Fabku koupíte v obchodě
nebo na netu.

Ve sklepě kolo zamykejte do řádně zabezpeče -
ného prostoru a myslete samozřejmě na pojištění. 

Zavírejte domovní dveře, nepouštějte do do-
mu nikoho cizího a jakýkoli pohyb podezřelé
osoby hlaste na policii. 

Jízdní kolo si vyfotografujte a stejně tak je-
ho výrobní číslo. 

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

11/22

Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč

Úřad práce ČR evidoval k 30. 9. 2022 celkem 256 380 uchazečů
o zaměstnání (UoZ). Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,5 %. Mí-
ra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTA-
TU (za srpen) nejnižší v celé EU a to 2,6 % (průměr EU 5,9 %). 

Informace o nezaměstnanosti – 
Pardubický kraj – září 2022

K 30. 9. 2022 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka
v Pardubicích celkem 8 942 UoZ. Podíl nezaměstnaných vzrostl
na 2,5 %. Během září podalo žádost o zprostředkování zaměstnání
a zavedení do evidence ÚP ČR v rámci Pardubického kraje 2 272 osob.
Počet nově příchozích byl meziročně o 22 % vyšší a meziměsíčně
o 23,9 % vyšší. Nejvíce nově příchozích hlásí okres Pardubice (784 osob).
Nejméně nových uchazečů pak okres Svitavy (363 osob). Naopak
z evi dence odešlo 2 025 osob. O zprostředkování zaměstnání a zařa -
zení do evidence uchazečů o zaměstnání žádali především lidé, kteří
pracovali v průmyslu jako pomocní pracovníci ve výrobě, uklízeči ne -
bo montážní dělníci, v obchodě apod. Důvodem, proč se ne vždy da -
ří spárovat volná pracovní místa a evidované uchazeče o zaměstnání
je především nevyhovující struktura uchazečů o zaměstnání, přičemž
nabízené pozice jsou především cílené na manuálně pracující, fyzicky
zdatnější a v ideálním případě v technickém oboru vyučené (nebo
s pra xí) osoby, kterým nevadí práce na více směn. V září 2022 za-
městnavatelé nahlásili 910 nových volných pracovních míst, což je
o 1 891 míst méně než před rokem. V předchozím měsíci ÚP ČR na-
opak obsadil, a následně z evidence vyřadil 1240 volných pracovních
míst (jedná se i o zrušená místa).

Informace o nezaměstnanosti – 
okres Pardubice – září 2022

K 30. 9. 2022 bylo evidováno 3 166 osob. V průběhu září došlo
v okre se Pardubice k nárůstu počtu nezaměstnaných o 83 osob. Po-

díl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu setrval na hodnotě 2,6 %.
Na poptávkové straně trhu práce bylo k 30. 9. 2022 evidováno cel-
kem 7 365 volných pracovních míst. Z celkového počtu volných pra-
covních míst bylo pouze 553, tj. 7,2 % míst bez příznaku „pro cizince“.
Na dalších 6 832 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pra-
covníky ze zahraničí. Na jedno volné místo připadalo v průměru
0,4 uchazeče.

Vybrané obce region Přeloučsko – 
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích 

je získán ze statistiky obcí (GIS0) z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc září 2022 byla v obcích regio -
nu Přeloučsko: Žáravice 7,4 % (5), Urbanice 5,1 % (2), Jedousov 4,9 % (5),
Jeníkovice 4,8 (5), Zdechovice 4,6 % (21), Sovolus ky 4,6 % (4), Chvale-
tice 4,5 % (92), Hlavečník 4,4 % (7), Újezd u Přelouče 4,4 % (6), Mora-
šice 4,3 % (2), Sopřeč 4,2 % (8).

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

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

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

Zpráva z podkladů ÚP

název
Uchazeči o zaměstnání

(UoZ) celkem
Podíl nezam. 

na obyvatelstvu v %

Přelouč 237 3,8

Chvaletice 92 4,5

Břehy 27 3,3

Choltice 21 2,7

Pravidla silničního provozu 51
Kromě již probraných okolností předjíždění, je třeba zmínit i zákonná omezení.  Dle zákona o sil-

ničním provozu nesmí řidič předjíždět, nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je
nutná k bezpečnému předjetí. Zde musí řidič nejen dobře odhadnout dobu potřebnou k předjetí
a následnému zařazení, ale vzít v úvahu i vlastnosti vozidla, které ovládá, aktuální počasí, stav vozovky
a v neposlední řadě i své řidičské schopnosti. Srovnatelný rozhled a vzdálenost, nejsou srovnatelně
využitelnými parametry různými řidiči, odlišných vozidel. Mladší a méně zkušení řidiči častěji přeceňují
své schopnosti, naopak starší řidiči a většina žen, obecně své schopnosti podceňují. Je nutné si povšim-
nout, že zákon hovoří o řidiči v obecném významu – omezení platí tedy i pro řidiče nemotorového
vozidla, např. bicyklu. I cyklista (jak již víme i koloběžkář bez ohledu na pohon koloběžky) při předjíždění
pomalejšího vozidla, třeba traktoru nebo pracovního stroje, musí velmi dobře zvážit, zda vzdálenost, na
kterou vidí, je pro předjetí dostatečná a bezpečná. Tuto situaci nelze podceňovat zejména proto, že
při hojném výskytu elektrokol a elektrokoloběžek, v současném silničním provozu je předjíždění ne-
motorovým vozidlem čím dál častější.                                                               (pokračování příště) 

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

Městská policie Přelouč
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Adventní vyrábění
Rádi bychom vás pozvali na adventní vyrábění, které se uskuteční na

Římskokatolické faře (Masarykovo náměstí 48) v sobotu 26. listopadu
od 9:00 hodin. Společně si můžeme vyrobit adventní věnce a jiné adventní
dekorace. S sebou si přineste korpus na věnec a ozdoby. Přijďte pobýt. Tě-
šíme se na společné vyrábění a posezení u čaje či kávy!

Dušičky na Svatém Poli
Ve středu 2. 11. na památku všech zesnulých bude v kostele Navštívení

Panny Marie na Svatém Poli sloužena mše svatá v 18:00, kterou doprovodí
soubor Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila. Provedeno bude Re-
quiem Adama Michny z Otradovic. Po mši svaté následuje průvod hřbito-
vem ke kříži, kde bude společná modlitba za zemřelé. 

Jen co by kamenem dohodil, nachází se kou-
sek od našeho Domova Letecké muzeum Ing. Ja -
na Kašpara, které své návštěvníky uchvátí nádher-
nými replikami letadel i zajímavostmi ze života
průkopníka české aviatiky Ing. Jana Kašpara. Pro -
to jsme na měsíc září naplánovali hned několik
výletů, aby se na toto zajímavé místo mohli po-
dívat všichni zájemci z řad klientů. Ač bylo počasí

v září dosti rozverné, měli jsme štěstí a na cestu
nás vždy vyprovázelo slunce. O to víc si klienti
mohli výlet užít.

Nejen naši pánové, ale i dámy, byli ohromeni
vystavovanými exponáty. Ke shlédnutí byla např.
rarita muzea, jediná na světě letuschopná replika
letadla Blériot, na kterém Jan Kašpar uskutečnil
svůj první dálkový let z Pardubic do Prahy. Klienti

navíc čekalo překvapení – mohli usednout a vy-
zkoušet si menší repliku letounu francouzské vý-
roby Demoisell z roku 1907. 

Zážitky jsou jednoznačně kořením života a my
jsme rádi, že se nám daří pro klienty organizovat
akce, na které rádi vzpomínají a o kterých si ještě
dlouhé týdny povídají.

Domov u fontány

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Zprávy z Klasu
Začíná podzim a nám pomalu končí období

našich výletů nejen kvůli změně počasí, ale i pro -
to, že většina našich cílových míst má ukončenou
návštěvnickou sezonu. 

Vrchovatě jsme využili krásných říjnových dnů
ke dvěma výletům. 4. října jsme navštívili naši me-

tropoli. Tentokrát pro nás připravila program
naše členka Zdena. Objednala prohlídku kostela
Nejsvětějšího srdce páně na Vinohradech, jehož
architektem je slovinský autor Jože Plečnik. Míst-
ní farář nás seznámil s jeho historií architekto-
nickými prvky a provedl nás i kaplí v suterénu
a zá zemím kostela. Dále jsme zašli k nedaleké-
mu Žižkovskému vysílači a kochali jsme se fan-
tastickými pohledy na naši matičku Prahu z výš-
ky 93 metrů. Nakonec jsme se prošli Františ-
kánskou zahradou nedaleko od Václavského
náměstí.

Poslední akcí v měsíci říjnu byla podzimní
vycházka. 18. října byl nádherný slunečný den,
letos snad poslední, vybarvený všemi žluté, oran-
žové a červené. Vlakem jsme dorazili do Slatiňan
a vydali se kolem zámecké zdi směrem na Kočičí
hrádek. Po krátkém odpočinku u kouzelné stav-
bičky z počátku 20. století, kterou pro své děti
nechala vybudovat majitelka slatiňanského zám -
ku, jsme pokračovali k rozhledně Bára. Tato ne-
obvyklá stavba ve tvaru komolého jehlanu měla
pohnutou historii. V roce 2008 ji 4 dny po jejím

dokončení zničilo tornádo. Architekt se rozhodl
postavit ji znova a za rok už zase stála na svém
místě jen vylepšená, aby vydržela nápor větru
o síle 200 km v hodině. I když je jen 25 metrů vy-
soká, poskytuje výhled na Chrudim i vesnice v je -
jím okolí. Zpátky jsme prošli nově upraveným zá -
meckým parkem. Naše letošní poslední vycházka
se opravdu vydařila.

Kubátovi

Železnohorský region v roce 2021 zpracoval tu -
ristické manuály k 34 výpravám na svém úze-
mí a v roce 2022 je všechny převedl do inter -
aktivní podoby v mobilních zařízeních. Všechny
výpravy jsou zveřejněny na webových strán-
kách www.zeleznohorsky-region.cz.

Protože prak -
tické poznávání
čehokoli je v kaž -
dém ohledu do -
bro družství, při-
pojte se k nám.
Sbalte si něco dob -
rého na cestu a vy -
razte na výpravy

do okolí pěkně postaru, tj. po svých. Jen tak bu-
dete mít šanci vnímat okolní krajinu všemi smy -
sly a dostane se vám vzácné příležitosti objevovat:
historii krajiny a tradici osídlení, princip funkce

vody v přírodě, kvalitu vzduchu a půdy, přírodní
a druhovou rozmanitost… Skutečně tak pozná-
te krajinu = podstatu našeho života.

Na jakoukoli výpravu můžete vyrazit prak -
ticky kdykoli a s kýmkoli. Nevážou se na žádné
otevírací doby a nařízení kohokoli. Snad jen res -
pekt k sezónnosti a ročnímu období přináší drob-
ná omezení. Také je třeba ctít pravidlo, že výpra-
va se musí přizpůsobit tomu, kdo má nejméně
fyzických sil. Pak si ji užijete všichni! 

Od roku 2022 Železnohorský region jako no -
vinku příležitostně zveřejňuje termíny pro vý -
pravy vedené přímo autorem – Ing. arch. Tere -
zou Šmídovou. Zájemci (většinou školní kolektivy)
si mohou vybrat z uvedených termínů a témat
výprav podle svých zájmů i úrovně náročnosti.
Pak už jen stačí dorazit na místo srazu a násled-
ně vstřebávat zajímavé informace a nevšední
zážitky. 

Z reakcí účastníků: 22. 9. 2022, ZŠ Břehy,
Mgr. Anna Malá, Výprava do doby románské za
obyčejným životem 

„Výpravy s paní průvodkyní můžeme vřele do-
poručit! Žáci se dozvěděli spoustu historických in-
formací, které byly podány srozumitelně a navíc
zábavně. Vše si mohli představit názorně, nejen
díky místu, kde jsme se nacházeli (kostel, řeka,
brod, ...), ale i díky encyklopediím a ilustracím. Ta-
ké se seznámili s různými příběhy a pověstmi z té
doby, které je vtáhly do děje. Spousta otázek dá-
vala prostor pro přemýšlení a tipování. Někdy se
děti mohly poradit i v týmech, což zase podporo-
valo spolupráci. Jako bonus bereme, že se celý
program konal venku. Všichni se už těšíme na
další výpravu, kterou zase brzy podnikneme.“

MAS Železnohorský region

Jménem obecně prospěšné společnosti KON-
TAKT Ústí nad Orlicí, která zřizuje krajskou Linku

důvěry Ústí nad Orlicí, bychom chtěli poděkovat městu Přelouč za finanční
podporu, kterou nám v roce 2022 poskytlo. Této podpory si velmi vážíme. 

Bez podpory měst a obcí a Pardubického kraje bychom nemohli po-
skytovat služby v neomezeném provozu již 27 let. 

Linka důvěry je sociální službou s posláním podpořit a krátkodobě
provést člověka trápením, které přesahuje jeho momentální přirozené
zdroje. Tuto pomoc poskytujeme telefonicky, přes Skype nebo e-mail. Bliž-
ší informace o naší službě naleznete na webových stránkách www.linka-

duveryuo.cz. Zajímavé odkazy k řešení různých životních situacích mohou
případní zájemci o naši službu zjistit také na facebookových stránkách
„Linka důvěry Ústí nad Orlicí“.

V roce 2022 se na nás lidé obraceli nejen s osobními, vztahovými a další -
mi otázkami, ale také s tématy spojenými s aktuálním děním na Ukrajině.

Přejeme vedení města Přelouč a občanům pevné zdraví, štěstí a spo-
kojenost v roce 2023. 

                                                                 Mgr. Sylva Heulerová
Vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Ptačí společník
Občas nenapadný a někdy zase hlasitý (hlav-

ně při svolávání partnera/potomků) ptáček je
v dneš ní době hojně k vidění v okolí rodinných
domků a statků. K hnízdění si vybírá většinou
stodoly, místa pod střechou, pergolou či kůlny.
Řeč je o rehku domácím – nebo se také nazý-
vá kominíček. Roz díl mezi samičkou a samcem
je v tmavějším zabarvení samečkova tělíčka. Oba
ale mají stejně zabarvený ocásek a to do oranžo -
va/rezava. Od té doby, co mám pergolu, tak zde
pravidelně hnízdili cca 12 let po sobě. Nebojí se
tedy lidských obydlí a většinou hnízdí 2x do ro-
ka. Samička sedí na va jíčkách asi 14 dní a same-
ček hlídá okolí a poté po máhá s krmením a po-

sléze s výchovou mláďat. Někdy ovšem může
dojít k tomu, že samička upředností samičku
před samečkem (bigynie). Živí se drobným bez-
obratlím živočišstvem a bobulemi. Velikostně
jsou podobní vrabci a dávají o sobě často vědět
prudkými podřepy, když sedí na anténě/střeše,
rychlým pobíháním po dvorku a charakteristic-
kým škrtivým zpěvem. Není problém ho zaslech-
nout v časných ranních hodinách a ke spánku
se mohou slétávat kolem 19–20 hodiny. Někdy
bývá zaměňován s rehkem zahradním. Liší se
lehce zbarvením a hnízděním – rehek zahradní
obývá většinou listnaté a smíšené lesy a na za-
hrady domů přiletí hnízdit málokdy. Rezek do-
mácí odlétá to teplých krajin jako Afrika a jiho-
západní Evropa, nicméně se častěji – i díky

mírným zimám – snaží čím dál častěji přezimo -
vat v ČR.

Je vždy hezké poslouchat jejich první jarní
vábení a pozorovat jak se posléze snaží pomá-
hat 6 malým kuličkám poprvé vzlétnout a ulovit
si první potravu.

Rehek domácí – samička          – sameček

Tomáš Dostál DiS.

Římskokatolická farnost Přelouč„VÝPRAVY ZA DOBRODRUŽSTVÍM“ S AUTOREM

Linka důvěry Ústí nad Orlicí děkuje a informuje

Klienti Domova se vydali do nedalekého Leteckého muzea Ing. Jana Kašpara a čekalo je překvapení

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
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V dnešním příspěvku se zaměříme na dvě
z mnohých výročí tohoto roku. Vrátíme se k té-
matu prezidentské návštěvy T. G. Masaryka
v Přelouči roku 1922. Bylo již podrobně zpra-
cováno v cyklu článků T. G. Masaryk a náš kraj
(Rošt 12/2017 a 1/2018), ale dnes ho doplníme
některými nově zjištěnými informacemi, dříve
uvedené informace budou naopak redukovány.
Druhá část pak připomene odhalení pamětní
desky letce Josefa Parduse v Cholticích, místě,
kde se roku 1902 narodil.

Sto let od návštěvy
prezidenta T. G. Masaryka

„Bylo podzimní odpoledne. V celém pod-
hůří Železných hor panoval čilý ruch. V tiché
jindy vsi Jankovicích vše vzhůru. Mládež školní
v řadách netrpělivě vyhlíží, brzo-li se objeví auta
se vzácnou návštěvou. Konečně nadešel krásný
okamžik! Od lesů blíží se řada rychlých vozidel.
První president naší republiky, Osvoboditel,
stanul na půdě vsi, které kdysi vládl husitský
pán Diviš Bořek z Miletínka, potomci slavného
krále Jiříka i bohatýrští Peršteinové.“ Takto vzlet-
nými slovy začíná v Kraji Pernštýnův rozsáhlý,
osm stran zabírající článek o prezidentské návště -
vě Přeloučska, Pardubicka a Holicka ve dnech
23. a 24. září roku 1922. (Autor článku není uve-
den, v přepisu je ponechán původní pravopis.)
Přeloučskem Masaryk projížděl 23. 9. a na své
cestě učinil tři zastávky. Poprvé to bylo v již
zmiňovaných Jankovicích. Kronikářský záznam
zachytil některé detaily těchto prvních chvil
na území Přeloučska: „On přivítán na hrani-
cích okresu u Jankovic okr. hejtmanem dr. Ze-
linkou a sirotkem po zahynulém učiteli Šoltovi,
kdy předtím v blízké obci navštívil v chaloupce
osiřelé stařičké rodiče Rakušáky popraveného
legionáře Havelky…“

Návštěvě Přelouče jsme se podrobně věno-
vali na počátku roku 2018. Připomeňme si ales -
poň stručně její osnovu. Prezident Masaryk
navštívil Záložnu, zhlédl městskou knihovnu
a nakonec zavítal do podniku Železoprůmyslu,
v němž shledal podnik na poměry poválečné
krize nadmíru prosperující. Jistě se také nechal
opojit futuristickými vizemi, kdy se tento pod-
nik chystal vyrábět prohlubovadla (bagry), člu-
ny a říční parníky a za tímto účelem vytvořit
loděnice. Chystal se stát aktivním činitelem bu-
dování Pardubicko-přerovského kanálu a pro-
pojení Severního a Černého moře. Ostatně vzni-
kající velké vodní dílo viděl T. G. Masaryk i na
vlastní oči, když opouštěl Přelouč. „Potom na-
stoupil cestu kolem místa, kde se staví na Labi
veliké zdymadlo, k Výrovu a pěknými lesy tam-
ními k Živanicům.“

Ve chvíli, kdy Masaryk se svým doprovodem
opouštěl Přeloučsko, měl před sebou ještě roz-
sáhlý program. Téhož dne ho čekaly ještě Boh-

daneč a Pardubice, druhý den Sezemice, Dašice,
Dolní Roveň a Holice. Na všech místech se se-
tkával s projevy úcty, která někdy nabývala až
komického rázu. V Bohdanči se přiblížila ke své-
mu prezidentu jakási žena a bezelstně se ptala:
„Kde je pan Masaryk?“ Masaryk odpověděl: „Já
jsem.“ Nato žena stiskla Masarykovu ruku a za-
reagovala radostnými slovy: „Tak jich pozdrav
Pán Bůh nebeskej, aby byli hodně zdráv a dlou-
ho živ!“ V Pardubicích u sokolovny se velmi sna-
žilo jakési děvčátko přiblížit k prezidentovi. Po-
dařilo se a podali si ruku. Celé odpoledne pak
chodilo děvčátko s rukou ovázanou a nikomu
jinému ji nepodalo. Snažilo se tak co nejdéle
uchovat takřka mystický dotek ruky Osvobo-
ditelovy.

Jednotlivé obce se také snažily uchovat hma -
 tatelný doklad prezidentské návštěvy a Ma-
saryk se podepisoval do předložených míst-
ních kronik. Stalo se tak v Přelouči, ještě před
překročením tehdejší hranice Přeloučska se
patrně podepsal do školní kroniky v Litošicích.
Ten to fakt nám zaznamenala obecní kroni-
ka Litošic v zápisu z let 1927–1928. Nese nad-
pis Odcizení listu v pamětní knize. „Ze školní
pamětní knihy byl odcizen list, na němž byl
vlastnoruční podpis p. presidenta T. G. Masary -
ka, který učinil v pamětní knihu při svém prů-
jezdu zdejší obcí v r. 1923. Ztráta tohoto pa-
mátného pod pisu je těžko nahraditelná a pro
školu i obec bolestná.“ (V zápisu je chybně uve -
den rok 1923 mís to správného 1922.) Zdá se,
že se jakýsi historii milující chmaták či prostě
Masarykův fanoušek obohatil sám na úkor ves -
nického celku.

Před lety jsme se také pokoušeli uvést kom -
pletní soupis Masarykových návštěv Přelouč-
ska. Nalezli jsme tři takové situace – roku 1906
měl Masaryk v budově Záložny přednášku o Kar -
lu Havlíčku Borovském, roku 1920 při své cestě
z Čáslavi do Chrudimi projížděl Bukovinou u Pře -
louče a Stojicemi a roku 1922 proběhla výše při -
pomínaná cesta. K těmto třem situacím je po-
třeba přičíst ještě průjezd severním okrajem
Přeloučska roku 1929. Záznam o něm se nám
dochoval v pamětní knize Rohovládovy Bělé:
„21. května 1929 projížděl Bělou na své cestě do
Pardubic pan prezident T. G. Masaryk. Náves
a silnice upraveny den předtím a před hřištěm
u školy postavila těl. jednota Sokol slavobránu
a druhou těl. jednota Orel před svojí tělocvič-
nou. Do Bělé se dostavilo žactvo okolních škol
a legionáři z okolních vsí a Přelouče. Přesně
v 10 hod. 20 min. přijel pan president se svým
průvodem. Toužili jsme všichni, aby aspoň na
2 minuty zastavil. Nestalo se tak. Rychlostí chod -
ce projížděl špalírem, který tvořili žáci škol s pra -
porky, legionáři, zástupci obcí, hasičské sbory,
Sokol a Orel – takže jej bylo možno dobře po-
zorovati. Všemi byl nadšeně pozdravován. Pan
president kynul hlavou a rukou a mile se usmí-

val. Legionáři a druhé spolky jej vyprovázeli
přes celou ves.“

Pro úplnost dodejme ještě dvě situace, kdy se
T. G. Masaryk přiblížil Přelouči. 21. 7. 1930 po -
býval při cestě na svatbu dcery ministra F. Udr -
ža la inkognito v Pardubicích. Při neohlášené
procházce městem byli tak místní občané mj.
překvapeni dvojitým Masarykem, kdy se pre-
zident zašel podívat na svou sochu. Lze před-
pokládat, že se někteří obyvatelé Přelouče 30. 5.
1931 účastnili otevření Výstavy tělesné výcho-
vy a sportu v Pardubicích, při kteréžto akci byl
hlavním řečníkem právě T. G. Masaryk.

Odhalení pamětní desky 
Josefa Parduse v Cholticích

Dne 22. srpna tohoto roku, tedy na den přes-
ně 120 let od narození, byla na zdi rodného do-
mu čp. 50 v Cholticích odhalena pamětní de-
ska Josefu Pardusovi (1902–1969), letci RAF.
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Před rokem 1989 nešlo ani na mateřských školách (dále MŠ)
pominout tzv. slavné májové dny. Díky kronice dnešní MŠ Za Fon-
tánou tak víme, že např. ve školním roce 1972/1973 se jelo v rám-
ci Mezinárodního dne dětí „na památná místa bojů ze druhé vál-
ky“ (tak to přesně kronika uvádí). Děti se také tradičně účastnily
prvo májových průvodů, někdy dokonce i na alegorickém voze
(případně jely v průvodu autobusem). V zápisu kroniky za škol-
ní rok 1959/1960 se uvádí, že část dětí jela „na alegorickém vo-
ze, který připravil Ústřední automobilní opravárenský závod v Pře-
louči. Byla to krásná perníková chaloupka i se zařízením, stolkem
a 6 lavičkami, s nápisem na boku nákl[adního] auta „Šťastné děti
žijící v socialistických státech“, vpředu „Dětem našeho města věnuje
ÚAOZ v Přelouči“. Tento alegor[ický] vůz patřil právem mezi nejlep-
ší.“ V Krasnicích se přinejmenším ve školním roce 1973/1974 ko-
naly též branné a „závodivé“ hry o ceny a v roce 1975 připravily
děti výzdobu ke 30. výročí osvobození. Pochopitelně nemohla
chybět návštěva pomníků souvisejících s koncem druhé světové
války v Přelouči.

Pravidelně se každý rok opakovaly akce k příležitosti Dne ma-
tek (MDŽ), Mikuláše, Vánoc, Mezinárodního dne dětí a podobně.
V určitých dobách je v kronice zdůrazňována také „slavnost Dědy
Mráze“ (snad poprvé 22. prosince 1953), průvod na Mezinárodní
den dětí a účast na okresních spartakiádách. Podobně jako dnes
se přinejmenším od počátku 70. let 20. století škola také prezen-
tovala tablem dětí odcházejících do základní školy, které bylo
umístěno ve městě. Také se konala slavnostní rozloučení s odchá-
zejícími žáky. Škola se účastnila též různých celorepublikových
soutěží, např. zřejmě ve školním roce 1975/1976 byly vystaveny
také obrázky dvou dětí z první MŠ v letohrádku Hvězda v Praze.
Žáci mateřské školy poznávali také různé instituce a podniky ve
městě, např. chodili do kina, knihovny, muzea, kasáren, JZD a podob-
ně. Již v 70. letech 20. století byla také podporována znalost dětí
o bezpečném pohybu na ulici – konaly se besedy s členem Veřejné
bezpečnosti. 

Zřejmě od 2. poloviny 70. let se děti po mnoho let pravidelně
účastnily akce Dětská kresba, která se konala na tehdejším náměs-
tí Rudé armády (malovalo se křídami na asfalt). Ve školním roce
1985/1986 klesl počet zapsaných dětí v první přeloučské MŠ jen
na 66, důvodem byl špatný stav budovy (první oddělení bylo urče-
no pro děti ve věku 3–4 roky, druhé oddělení 4–5 let, třetí odděle -
ní 5–6 let). Ve školním roce 1989/1990 bylo zapsáno dokonce jen
60 dětí. Po tzv. sametové revoluci některé tradiční body předškol-
ního vzdělávání odpadly, přidaly se však nové. Již jen stručně uveď-
me, že budova školy prošla rekonstrukcí v roce 2006 a v roce 2018
se podařilo dokončit také novou přístavbu školy. Ve školním roce
2018/2019 tak bylo zapsáno 97 dětí ve čtyřech třídách (Rybičky,
Kytičky, Pastelky, Koťátka). Nyní má škola 15 zaměstnanců, zřizuje
ji město Přelouč a jmenuje se Mateřská škola Za Fontánou.

Dříve zmíněná druhá MŠ v čp. 864 v Ledrově ulici ukončila čin-
nost nejspíše na přelomu 80. a 90. let 20. století v souvislosti s koncem
podniku Tesla (na fotografii vidíme její žáky v roce 1966). V červen -
ci roku 1992 je v archivních pramenech označovaná již jako bývalá
mateřská škola a nyní se jedná o soukromý objekt. Další samostatná
„teslácká“ MŠ byla od roku 1976 v domě čp. 908 v ulici K. H. Máchy
(původně šlo o ředitelskou vilu Radiotechny, nyní je zde úřad práce),
šlo o třetí místní školu. V provozu byla opět do přelomu 80. a 90. let
20. stol. (v dubnu 1992 bylo vydáno stavebním oddělením MÚ po -
volení k drobných úpravám na expozituru úřadu práce).

Konečně ve školním roce 1979/1980 otevřela také čtvrtá ško-
la – dnešní MŠ Kladenská – v Kladenské ulici čp. 1332 a 1384, čímž
se vyřešil dlouholetý problém s nedostatkem míst v místních ma-
teřských školách. Byly pro ní vybudovány v akci „Z“ dva rozsáhlé
objekty, do kterých nastoupilo 210 dětí rozdělených do šesti tříd.
V dalším roce přibyly tři třídy jeslí. Tehdy zde tedy bylo až 270 dětí
a 45 zaměstnanců. Původně sloužila jako závodní škola Tesly Pře-
louč. Od 90. let 20. století je právním subjektem pod Městským
úřadem v Přelouči.

Abychom měli výčet kompletní, uveďme, že v září 2010 bylo
zřízeno ještě Dětské centrum Elmík pro zaměstnance firmy Elmet,
případně širokou veřejnost. Sídlí v domě čp. 192 v Nádražní ulici
(známém jako Divišova vila). Za 12 let dětským centrem prošlo ví -
ce jak 250 dětí.
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Na podzim se tradičně rozjela nová
florbalová sezóna, a tak si Orel Přelouč
připravil pro čtenáře Roštu přehled
všech týmů působících v mnoha rozlič-
ných soutěžích.

Tým mužů nastoupil do Pardubické li-
gy slibně dvěma vítězstvími, prvního pře -
možitele našli až v podobě silné Hagy Par-
dubice. Bohužel se jim ale nepodařilo na
tento slibný začátek navázat o dva týdny
později na domácí palubovce, kde pod -
lehli týmům z Třemošnice a Pardubic.

Mančaft působící v 3. lize juniorů za-
tím čeká na první výhru sezóny 22/23.
Po prvním nepodařeném kole neuspěl

tým ani v kole druhém, ve kterém těsně
podlehl Předměřicím a SPV Pardubice
4:5 a 6:7.

Po dlouhé době obnovil Orel Přelouč
tým dorostenek. Za velkou vlnu zájmu
v této kategorii patří zásluha Kristýně
Venclové, která se ujala i role trenérky.
Děvčata v 1. lize dorostenek změří síly
s celky z Hradce Králové, Jičína, Dobruš -
ky, Orlicka-Třebovska a Jablonné, při-
čemž nad posledně jmenovaným si už
dokázala připsat prémiovou výhru se-
zóny 22/23.

V lize starších žáků má zatím Orel Pře-
louč slibný vzlet, z šesti úvodních zápa-

sů byly hned čtyři vítězné. Cennou tro-
fej si odváží primárně z Rtyně v Podkr-
konoší v podobě čistého triumfu nad
pověstným orelským rivalem 5:0.

Dvě z nejmladších uskupení doplňu-
jí pomyslnou pyramidu přeloučského
florbalu. Konkrétně se jedná o účast-
níky Pardubického přeboru mladších
žáků a Pardubicko-Hradecké ligy elé-
vů. Pod dohledem zkušených trené-
rů Lapky a Křinky je zde prioritou, aby
si děti vypěstovaly pozitivní vztah k flor -
balu a obecným aspektům týmového
ducha.

Václav Kumstýř

A mužstvo (krajský přebor)

A mužstvo – Vysoké Mýto B    4:1
Branky: V. Voženílek 2x, Čada, Hejcman

A mužstvo – Choceň                  5:2
Branky:  Klas, Kmoníček, Oliva, Novák,

Pištora

Heřmanův Městec – A mužstvo 2:0

A mužstvo – Horní Ředice        2:2 
Branky:  Klas, Hejcman

Lanškroun – A mužstvo             1:2
Branky:  Chaloupský, Březina

B mužstvo (okresní přebor)

B mužstvo – Újezd                     0:3

Býšť – B mužstvo                        2:4 
Branky:  Hrečín 3x, Štainer

B mužstvo – Srch                        5:1 
Branky:  Lipavský, Vančura, Hladík M.,

Vorel, Pokorný

Sezemice – B mužstvo               6:4
Branky:  Vorel 2x, Vančura, Mar. Berá-

nek

Dorost (krajský přebor)

Letohrad – Dorost                      2:1
Branka:  Köhler

Dorost – Svitavy                          3:0
Branky:  Köhler 2x, Hrobař

Česká Třebová – Dorost             2:1
Branka:  Věříš

Dorost – Holice                           1:1
Branka:  Hrynenko

Starší žáci (krajský přebor)

Starší žáci – Dolní Újezd           1:6 
Branka:  Hauser 

Heřm. Městec – Starší žáci       2:2
Branky:  Pohanka 2x

Starší žáci – Žamberk                5:1
Branky:  Pohanka 3x, Gamper 2x

Lázně Bohdaneč – Starší žáci   4:1 
Branka:  Kobera

Jablonné n. O. – Starší žáci        4:3
Branky:  Hauser 2x, Balý

Mladší žáci (krajský přebor)

Mladší žáci – Dolní Újezd         1:4 
Branka:  Kocourek

Heřm. Městec – Mladší žáci     2:0

Mladší žáci – Žamberk              2:3
Branky:  Rosenberger, Moravec

Lázně Bohdaneč – Mladší žáci 7:0

Jablonné n. O. – Mladší žáci       7:0

Starší přípravka (krajský přebor)

Starší přípravka
              – Lázně Bohdaneč          3:5
              – Dolní Újezd                  3:5
              – Dašice                            3:5

Starší přípravka
              – Holice                            9:2
              – Slatiňany                       1:16
              – Paramo                         6:4 

Starší přípravka
              – Chrudim                       2:10
              – Dolní Újezd                  3:8
              – Litomyšl                        8:2

Mladší přípravka (krajský přebor)

Mladší přípravka
              – Lázně Bohdaneč          6:2
              – Dolní Újezd                  8:5
              – Dašice                            12:0

Mladší přípravka
              – Holice                            10:2
              – Slatiňany                       10:1
              – Paramo                         15:4

Mladší přípravka
              – Chrudim                       4:3
              – Dolní Újezd                  6:4
              – Litomyšl                        5:5

Chodím krajinou po celé České republice a vší -
mám si. Někde je mi velmi smutno, to když vidím,
v jakém stavu jsou drobné kamenné památky.
Říkám si – proč? Jinde mám radost – památky
jsou opravené, krásné, prostě když se chce, tak
to jde. Ale je to o tom chtění, není to zadarmo,
je potřeba čas a přesvědčování lidí, někdy se sna-
ha o záchranu památek podobá boji s větrný-
mi mlýny, ale výsledek stojí za to.

Jen asi 350 metrů za obcí Veselí při cestě smě-
rem na Choltice se u silnice č. II/342 nachází pěk-
ná pískovcová sloupková boží muka z roku 1862
(někdy jsou nepřesně označována jako kříž). Le-
ží ale již na katastru Choltic. Jsou vytvořena ve
víceméně neorománském stylu a to z pískov-
ce. Na sokl o rozměrech 75x100 cm navazuje
obdélníkový podstavec zdobený „psaníčkem“
a hlavní díl s kruhovou hlavicí. Vidíme zde v ni-
ce nápis „MATKA/KRÁSNÉHO/MILOVÁNÍ
A/SVATÉ/NADĚJE/L. P. *1862*/“ a dále „NÁKLA-

DEM/VÁCLAVA MÁLKA/ A MANŽELKY MA -
RIE/Z VESELÍ.“ V hlavici památky je obraz Ma -
dony s Ježíškem (se signaturou zřejmě „MC 18“)
a celé dílo završuje prostý kovový kříž. Jméno
kameníka se autorům nepodařilo v dostupných
zdrojích dohledat.

Publikace o historii obce Veselí z roku 1996
navíc uvádí, že Václav Málek pocházel z Veselí
čp. 40 a byl zvoníkem. Památka byla naposledy
restaurována roku 2018 Městysem Choltice za
finančního přispění nadace Adopce památek,
samotné práce provedl restaurátor BcA. Zde-
něk Šmahel.

Musím s potěšení konstatovat, že na Přelouč-
sku jsou drobné kamenné památky jak mají
být – krásné, udržované, zrekonstruované. Prav-
da, vím o některých, kde by člověk brečel, ale to
jsou opravdu výjimky.
                            Text+foto:  Jiří Rejl (kurziva) 
                                                  a Matěj Pešta
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Úvodní slovo patřilo starostovi Choltic Tomá-
ši Bolkovi, místní žákyně zarecitovala báseň
Když, choltický zastupitel Jiří Ehl seznámil pří-
tomné s životopisem Josefa Parduse, všeobec-
nější informaci o osudech našich letců za dru-
hé světové války i za komunistického režimu
přednesl historik Daniel Švec. Kratší proslovy
zazněly i z úst senátorky Miluše Horské a před-
stavitelů armády – plukovníka Petra Holého,
majora Mar tina Přibila a generála Ladislava
Minaříka. Před 17. hodinou došlo k odhalení
pamětní des ky, ze slavnostního průletu letou-
nů Gripen nad rodným domem nakonec sešlo
kvůli nepřízni počasí.

Osobnosti Josefa Parduse bylo v posledních
letech věnováno poměrně dost pozornosti, jeho
životopis se objevil v článcích Bohumila Dani -
hel ky (Rošt 5/2013) a Matěje Pešty (Rošt 6/2020).
Nejobsažnější je pak medailonek věnovaný J. Par -
dusovi v knize Letci Pardubicka v RAF (2012).

Odkazuji tedy především k těmto textům a na
závěr si připomeňme jen několik základních
údajů – J. Pardus prožil své dětství v Cholticích
a na Veselí, kam se přestěhoval s rodiči, do školy
chodil v Cholticích, na Klenovku a do měšťanky
do Přelouče. V polovině 20. let se stal polním
pilotem – letcem akrobatem a prošel i stíha-
cím kurzem. Pole v okolí obce Veselí bývala prý
svědkem jeho přeletů a shozů balíků se špina-
vým prádlem, které si nechával prát u rodičů.
Po okupaci německým vojskem a ještě před vy-
puknutím druhé světové války musel odejít od
své rodiny (manželky Anny, s níž už se nikdy ne -
shledal, a devítiletého syna Pepíka), aby mohl
bojovat proti nacistickému Německu. Přes Pol-
sko a Francii doputoval do Velké Británie, kde
vstoupil do RAF a stal se příslušníkem 311. čs. pe -
rutě. Svým věkem byl mezi ostatními letci, čas-
to o generaci mladšími, výjimkou, a byl proto
přezdíván táta. Byl pověřen řízením startů, slou-

žil i jako kurýrní pilot. Jako zkušený letec byl ro-
ku 1944 odeslán do SSSR, aby tu pomáhal bu-
dovat 1. čs. smíšenou divizi. Do vlasti se vrátil
v prvních poválečných dnech. Pamětní deska
připomíná i Pardusovo působení u ČSA v době
před druhou světovou válkou i po ní.

Text a fotografie Martin Štěpánek

Použitá literatura:

Návštěva páně presidenta v kraji Pernštýnův dne 23. a 24.
září 1922. In: Krajem Pernštýnův, III. ročník, 1922–1923,
s. 19–26.
POTĚŠIL, František Karel. Návštěvy presidenta Osvo-
boditele v kraji Pernštýnův. In: Krajem Pernštýnův,
XVIII. ročník, 1937–1938, s. 18–22.
Pamětní knihy obcí Jankovice, Chvaletice, Litošice a Ro-
hovládova Bělá (uloženy většinou v SOkA Pardubice,
jankovická v obci, litošická dostupná na www.litosi-
ce.cz)
CSÖLLEOVÁ, Eva; FORMÁNEK, Vítek; RAIL, Jan. Letci
Pardubicka v RAF. Praha: Anlet, 2012.

11/22

Fotohádanka
Správná odpověď na říjnovou fotohádanku zněla: „Na černobílé

fotografii snad z doby kolem roku 1965 vidíme vstup do Sportovní uli -
ce v tehdejší podobě. V levé části snímku je kus dodnes dochovaného
domu čp. 300 v Hradecké ulici (nejvíce známý byl jako Kovomat). Násle -
duje kostkovaná silnice a poté kus dnes již neexistujícího domu čp. 162,
který byl demo lován v květnu roku 1974. Dnes je v jeho místech kus
křižovatky vedoucí směrem k OC Tesco. Historie domu čp. 162 sahá do
doby před rokem 1770 a jeho číslo bylo po demolici přeneseno na no-
vostavbu v ulici Pionýrů. Dům čp. 300 vznikl zřejmě někdy v prvních
letech po roce 1850.“

V rámci losování se výhercem stal Josef Macner, gratulujeme.
V re dakci Roštu je připravený malý dárek. Odpovědi na novou foto -
 há danku zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz a děkujeme vám za
přízeň. 

Drobné kamenné památky Přeloučska. Boží muka u Veselí

Podzimní florbalová sezóna se rozjela

FK Přelouč – oddíl fotbalu
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Hokejbalový program 
v našem areálu 

na měsíc listopad!
Muži: 2. Liga – východ

SO 19. 11.  HC Jestřábi – SK Prachovice                               17.00 h

SŽ: Liga SŽ–východ
SO 19. 11.  HC Jestřábi – HBC Pardubice „A“                       14.00 h

MŽ: Přebor VČ
NE 20. 11.  Přelouč                                                                od 8.30 h

Výsledkový servis
Muži: 2. Liga – východ

HC Jestřábi Přelouč – HBC Chlumec n/C          5:4 (2:1, 2:1, 1:2)
G+A: Hejhal (Šmíd, Vorba), Příhoda (Raška, Šmíd), Svoboda, Vorba
(Šlehofer, Hejhal), Vorba (Hejhal).

HBC Hradec Králové 1988 „B“ – HC Jestřábi Přelouč   
G+A: Příhoda(Pospíšil),                                            12:2 (0:0, 7:0, 5:2)
Pospíšil (Vorba)

HC Jestřábi Přelouč – HBC Pardubice „C“        5:3 (2:2, 3:1, 0:0)
G+A: Teplý (Vorba), Stoklasa, Mrkvička (Kazimír D.), Kazimír D.
(Čapek), Pavlíček (Lauryn, Opasek).

HC Jestřábi Přelouč – HBC Opatovice n/L        9:1 (1:1, 4:0, 4:0)
G+A: Pavlíček (Teplý), Příhoda (Čapek, Šmíd), Teplý (Svoboda, Pří-
hoda), Teplý (Svoboda, Pospíšil), Pospíšil (Šmíd), Příhoda (Svobo-
da), Teplý, Příhoda, Teplý (Pospíšil, Procházka).

  1.    HBC Hradec Králové 1988 B         6   5   0   0   1 42:16     15
  2.    TJ Lokomotiva Česká Třebová     6   4   0   1   1 33:18     13
  3.    TJ Sršni Svitavy                               6   4   0   0   2 38:17     12
  4.    HbC Chlumec nad Cidlinou        6   4   0   0   2 33:22     12
  5.    SK Prachovice                                 6   4   0   0   2 28:22     12
  6.    SK Hokejbal Letohrad B                5   4   0   0   1 25:15     12
  7.    HC Jestřábi Přelouč                     5   3   0   0   2 24:28       9

  8.    Ježci Heřmanův Městec B             6   0   1   0   5 19:38       2
  9.    HBC Pardubice C                           6   0   0   0   6 15:46       0
10.    HBC Opatovice nad Labem         6   0   0   0   6 7:42       0

Český pohár – 1. kolo
HC Jestřábi Přelouč – HBC Pardubice „C“   6:4 (2:0, 2:1, 2:3)
G+A: Vorba (Pospíšil, Teplý), Šmíd (Mrkvička, Čapek), Šmíd (Teplý),
Příhoda (Čapek), Příhoda (Hejhal), Příhoda (Hejhal, Stoklasa).

SŽ: Liga SŽ – východ
HBC Svítkov Stars Pce – HC Jestřábi Přelouč 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
G+A: Tesař (Hlína)

HC Jestřábi Přelouč – HBC Hradec Králové 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

HC Jestřábi Přelouč – HBC Pardubice „A“ 0:15 (0:1, 0:9, 0:5)

  1.    HBC Pardubice – Modrý Tým      5   5   0   0   0 49:8       15
  2.    SK Hokejbal Letohrad                    5   4   0   0   1 38:18     12
  3.    Ježci Heřmanův Městec                 4   3   0   0   1 23:14       9
  4.    HBC Svítkov Stars Pardubice        6   3   0   0   3 17:31       9
  5.    HBC Hradec Králové 1988            4   2   0   0   2 18:11       6
  6.    TJ Sršni Svitavy                                4   1   0   0   3 15:23       3
  7.    HBC Pardubice – Bílý Tým            4   0   0   0   4 6:20       0
  8.    HC Jestřábi Přelouč                      4   0   0   0   4 2:43       0
  9.    TJ Lokomotiva Česká Třebová     0   0   0   0   0 0:0         0

MŽ: Přebor VČ
HC Jestřábi Přelouč – Ježci Heřmanův Městec                     3:5
                                    – HBC Liberec                                         5:0
                                    – HBC Pce (bílá)                                     1:3
                                    – HBC Pce (bílá)                                     7:6  ss
                                    – HBC Liberec                                      14:1
                                    – HBC Hradec Králové 1988                0:2

Přípravka: Přebor VČ
HC Jestřábi Přelouč – HBC Pce (bílá)                                     5:9
                                    – HBC Liberec                                         5:0
                                    – HBC Pce (modrá)                               1:4
                                    – HBC Jokerit Chrudim                         3:1

Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 11 – 4. listopadu 2022. 
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1200. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 16. 11. 2022.

Beskydy (polsky Beskidy) je označení pro
vnější severní flyšové horské pásmo Karpat.
Rozkládá se na území Česka, Polska a Sloven -
ska. Zalesněné středohory tvoří menší po-
hoří: Moravskoslezské Beskydy, Slezské Be-

skydy, Kysucké Beskydy a Oravské Beskydy.
V Polsku se rozlišují Západní Beskydy a Vý-
chodní Beskydy. Nejvyšší horou Beskyd je
Babia hora (1725 m n. m.). Beskydy mají
dostatek srážek, pestrou floru a faunu a na-
chází se zde řada rekreačních lokalit. Sou-
částí moravských Beskyd je od roku 1973
Chrá něná krajinná oblast Beskydy.

Čerpáno z internetu

V rámci losování se výherkyní stala Eva
Měcháčková, gratulujeme. V redakci Roštu
je připravený malý dárek. Nové odpově di za -
sílejte jako vždy do redakce Roštu na e-mail:
rost@mestoprelouc.cz. 

DOPLŇOVAČKA

Největší chráněná krajinná oblast
1. Vyhloubeniny u silnic. – 2. Rychle připravené
pokrmy. – 3. Polobotky (řídce). – 4. Dvoustopá
vozidla. – 5. Přípojná vozidla. – 6. Slovenské
okresní město. – 7. Přehnuté části. – 8. Růžovité
rostliny. – 9. Ústavy ochranné výchovy mládeže
(obecně).     Pomůcka: morušky 

Správné znění říjnové křížovky bylo: Což takhle dát si špenát.
V rámci losování se výherkyní stala Jozefa Vaňurová, gratulujeme.
Malý dárek je připravený v redakci Roštu. 

Všem děkujeme za přízeň a těšíme se na vaše nové odpovědi, kte -
ré zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon
466 094 103.

KŘÍŽOVKY 2022  FILMY S FRANTIŠKEM FILIPOVSKÝM

Doplňovačka – „NEJ“ v naší republice
Tajenka říjnové doplňovačky byla: Beskydy

VŠECHNY TAJENKY (KŘÍŽOVKA, DOPLŇOVAČKA, FOTOHÁDANKA) HLÁSIT DO 16. 11. 2022!!!



Příští číslo Roštu vyjde v pátek 2. 12. 2022.


