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cisternovou tovární značky Tatra 815,
CAS 32/8200/800 – SR2, rok výroby 1986.
Hodnota daru dle znaleckého posudku
činí 500 000 Kč včetně DPH. Projednalo
se a schválilo poskytnutí dotací z rozpoč-
tu města v roce 2022 pro Pardubický spo -
lek historie železniční dopravy na úhra-
du nákladů spojených s pořádáním akce
k připomenutí 140. výročí dráhy Přelouč –
Prachovice a pro Spokojené LIŠÁKY z. s.
na materiál k tvoření na Stezce sv. Václa -
va. Schválil se také Dodatek č. 2 ke smlou -
 vě č. OSV/22/20625 uza víraný s Pardubic -
kým krajem o po skytnutí účelové dotace
v dotačním řízení na podporu sociálních
služeb poskytovaných v souladu se zá -
konem č. 108/2006 Sb., o so ciál ních služ -
 bách. 

Zastupitelstvo města
Dne 22. 9. 2022 se konalo XXV. Zase -

dání Zastupitelstva města Přelouče a zá -
roveň to bylo poslední zasedání zastupi -
telů těsně před komunálními volbami.
Projednala se zde zpráva o činnosti rady
města v období mezi XXIV. a XXV. za sedá -

ním zastupitelstva města, návrhy a sta no -
viska majetkového výboru ze dne 12. 9.
2022 a finančního výboru ze dne 14. 9.
2022, dále návrhy a sta noviska OV Lohe-
nice ze dne 12. 9. 2022 a Klenovky ze dne
19. 8. 202 a 15. 9. 2022 a také například
majetkové převody. Schvá lily se dotace
na rok 2022 z rozpočtu města pro Tělo-
cvičnou jednotu Sokol Přelouč, Hokej-
balový klub Jestřábi Přelouč, FK Přelouč,
Rugby club Přelouč, Junáka – český skaut,

středisko Přelouč. Zastupitelé schválili
rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města
na rok 2022 s tím, že příjmy rozpočtu či-
ní 287 380 tis. Kč a výda je rozpočtu činí
338 327 tis. Kč. Schodek roz počtu ve výši
50 947 tis. Kč bude pokryt financemi uspo -
řenými v minulých letech. 

Všechna usnesení z rady a zastupitelstva
města naleznete na internetových strán-
kách města.                                      MG

Volby do zastupitelstev obcí 2022
V pátek 23. září a v sobotu 24. září se i v našem městě usku-

tečnily komunální volby do zastupitelstva. Celkem se volilo
21 za stupitelů z 7 kandidujících stran. 

Celkový výsledky:

1. místo   Koalice občanů Přelouče                     15 308 hlasů
2. místo  SPD a nezávislí kandidáti                    12 087 hlasů
3. místo  Nezávislí pro Přelouč – STAN, NK     9 927 hlasů
4. místo  Občanská demokratická strana           9 267 hlasů
5. místo  Koalice pro Přelouč KDU-ČSL, NK    3 687 hlasů
6. místo  Komunistická str. Čech a Moravy      3 434 hlasů
7. místo  Česká strana 
                sociálně demokratická                         2 893 hlasů

Nejvíce preferenčních hlasů získal Ivan Moravec s poč-
tem 912, na druhém místě je Martin Šmíd s 899 hlasy a na
třetím místě se umístil Ivan Vrága s 888 hlasy. 

V případě, že nikdo nepodá námitku k výsledku voleb,
ustanovující zastupitelstvo se bude konat 20. října 2022
v Občanské záložně. 

MG

Rada města
Dne 29. 8. 2022 se konala 103. schůze

Rady města Přelouče, na které se napří-
klad vzal na vědomí návrh projekčního
řešení komunikací u Račanského rybníka
v Přelouči, stav neuhrazených pohledávek
ke dni 30. 6. 2022, zápis KMS Lhota – Škud-
ly ze dne 8. 8. 2022 – Radní rozhodli, že
v zadávacím řízení na realizaci veřejné za-
kázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 –
0,723 – 1. část – Mosty a láv ky“ ekonomic-
ky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel
BAUSET CZ, a. s. Pardubice za nabídko-
vou cenu 9 799 323,66 Kč bez DPH. Dále
v zadávacím řízení veřejné zakázky „Revi-
talizace Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) –
2. část – Revitalizace toku Švarcavy“ po-
dal ekonomicky nejvýhodnější nabídku
dodavatel AQUA SYS spol. s r. o. za nabíd-
kovou cenu 8 882 400 Kč bez DPH. Rada
také rozhodla, že v zadávacím řízení na
realizaci veřejné zakázky „Revitalizace
Švarcavy (ř.km 0,200 – 0,723) – 3. část –
Zkapacitnění kanalizace“ ekonomicky
nej výhodnější nabídku podal dodavatel
Stavební firma Balcar s. r. o. za nabídkovou
cenu 5 324 612,00 Kč bez DPH a v rámci
zadávacího řízení veřejné zakázky „Kana-
lizace u Račanského rybníka“ ekonomic-
ky nejvýhodnější nabídku podal dodava-
tel ROKOS STAVBY s. r. o. za nabídkovou
cenu 1 168 776,03 Kč bez DPH. Rada měs-
ta na tomto zasedání schválila smlouvu
o dílo na zpracování digitálního povod-
ňového plánu města Přelouč v rámci akce
„Protipovodňová opatření města Pře-
louč II“, uzavíranou mezi městem Pře-
louč a společností ENVIPARTNER, s. r. o.
Brno – Štýřice za cenu ve výši 49 610 Kč
s 21% DPH a dále dala souhlas pro smlou -
vu o dílo na zpracování aktualizace di-
gitálního povodňového plánu ORP Pře-
louč v rámci akce „Protipovodňová opa-
tření města Přelouč II“, mezi městem
Přelouč a společností ENVIPARTNER, s. r. o.
Brno – Štýřice za smluvní cenu 101 640 Kč
s 21% DPH. Projednaly se zde také žádos-
ti o poskytnutí dotace z rozpočtu města
v roce 2022 a zastupitelstvu se doporu-
čilo rozhodnout o poskytnutí dotací pro
Tělocvičnou jednotu Sokol Přelouč, Ho-
kejbalový klub Jestřábi Přelouč, FK Pře-
louč a Rugby club Přelouč. Radní zamítli
poskytnutí dotace pro Oblastní charitu
Červený Kostelec z důvodů neposkytová -
ní služeb pacientům s trvalým bydlištěm

na území města Přelouč. Rada v rámci
této schůze odstoupila od smlouvy o dí-
lo č. 5 3090 01 vč. všech dodatků uzavře-
nou se společností Reader & Falge s. r. o.
se sídlem Přívozní 114/2, Lovosice, nyní
společnost RAF STAVBY s. r. o. se sídlem
Pařížská 1323/2, Ústí nad Labem ke dni
31. 8. 2022 na základě č. XIII. Vyhrazené
změny závazku ze smlouvy, odstoupení
od smlouvy, bodu 4. Dále v rámci této zá-
ležitosti rada pověřila starostku města
Bc. Irenu Burešovou k realizaci kroků ve-
doucích k odstoupení od smlouvy, rada
stanovila termín realizace odstoupení od
smlouvy do 31. 8. 2022 a pověřila starost-
ku města Přelouče Bc. Irenu Burešovou
k jednání jménem města ve věcech smluv -
ních, dále k jednání před veškerými orgá-
ny veřejné moci (zejména soudní řízení,
smírčí a rozhodčí řízení, dále v rámci in-
solvenčního řízení) souvisejících se zho-
tovitelem díla „Rekonstrukce školní jídel-
ny“ na základě uzavřené smlouvy o dílo
č. 5 309 01 vč. všech dodatků, vč. jeho od-
štěpených společností, všemi společnost-
mi ovládající zhotovitele a jeho odštěpené
společnosti a zároveň vůči společnostem
mající zájem na finančním plnění ze stra-
ny města Přelouč, to nejdéle do doby
zvolení nové rady města a nového vede-
ní města. 

Další v pořadí 104. schůze Rady měst
Přelouče se konala 12. 9. 2022 a hned
v úvodu jednání se doporučilo zastupi-
telstvu schválit rozpočtové opatření č. 4
roz počtu města na rok 2022. Schválila se
smlouva o nájmu pozemku p. č. 1983
v k. ú. Přelouč o výměře 1 m2 se společ-
ností GRANDIA INVEST s. r. o., za účelem
umístění prodejního automatu na svíč-
ky. Projednalo se několik věcných bře-
men a majetkové převody. Rada schválila
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společ-
ností Vodohospodářský rozvoj a výstav-
ba a. s. Praha na vypracování projekto-
vé do kumentace pro společné povolení
a pr vá dění stavby včetně související inže-
nýrské činnosti na protipovodňová opa-
tření v místní části Tupesy, kterým se
upravují postupové termíny a ceny pro
jednotlivé fáze smlouvy v návaznosti na
časovou náročnost prověřování možnos-
ti umístění navrhovaných opatření na po -
 z emky soukromých vlastníků. Dále se také
například schválil dodatek č. 3 Smlouvy
o dílo na realizaci veřejné zakázky „Sta-

vební úpravy nebytových prostor, Cho-
ceňská č.p. 877, Přelouč“ s dodavatelem
STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s. r. o. se
zvýšením ceny o 235 485,57 Kč bez DPH
a prodloužením termínu realizace do
16. 12. 2022. V zadávacím řízení VZ „Revi -
talizace Švarcavy (ř. km 0,200 – 0,723) –
1. část – Mosty a lávky“ – vyloučení vy-
braného uchazeče radní rozhodli vylou-
čit dodavatele BAUSET CZ, a.s. Pardubice
z důvodu jeho odstoupení na vlastní žá-
dost. Dále se schválila výzva k podání na-
bídky a prokázání kvalifikace – zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce „Staveb-
ní úpravy jídelny a kuchyně budovy škol-
ní jídelny v ulici Obránců míru č. p. 1714,
Přelouč – DOKONČENÍ ROZPRACOVA-
NÉ STAVBY“. Projednal se například také
zápis KMS Štěpánov ze dne 24. 8. 2022
a OV Klenovka ze dne 19. 8. 2022, zápis ze
zasedání sociálně zdravotní komise ze dne
7. 9. 2022, dále také třeba stížnost ano -
nymního pisatele. Rada povolila Mateř-
ské škole Přelouč, Kladenská č. p. 1332 pro
školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího
počtu dětí v mateřské škole, a to do poč tu
26 dětí v sedmi třídách za před po kladu,
že toto navýšení počtu není na újmu kvali -
tě vzdělávací činnosti školy a jsou splně ny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdra ví.
Na závěr této rady se schválil návrh pro-
gramu XXI. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Přelouče dne 22. 9. 2022. 

Dne 22. 9. 2022 se konala 10. schůze
Rady města Přelouče a na programu jed-
nání bylo například zřízení věcného bře-
mene, schválil se plán financování obnovy
kanalizace v majetku města Přelouč na ob -
 dobí 2023 – 2032, vybudované v rámci ak-
ce „Splašková kanalizace Mělice s pře -
ve dením odpadních vod do Lohenic“.
Schvá lila se zde také smlouva o dílo se
společ nos tí archiF studio s.r.o. Praha na
úpravu návrhu objemové studie z let 2017
a 2018 a detailní dopracování studie pro-
veditelnosti rekonstrukce domů č. p. 25
a č. p. 26 na Masarykově náměstí v Pře-
louči na Měst ské muzeum za nabídkovou
cenu 418 000 Kč bez DPH, dále také in-
vestiční záměr Mateřské školy Přelouč na
výměnu dřevěného zahradního domku
a souhlasilo se s jejím zařazením do stra-
tegického plánu MAP III. ORP Přelouč.
Radní také schválili darovací smlouvu
s PARAMO a. s. Pardubice na jejímž zá-
kladě město obdrží věcný dar: stříkačku

Kulturní a informační centrum

města Přelouče

Bližší informace

v kanceláři INFOCENTRA

nebo na telefonu

,776 540 545 733 534 311

Bližší informace

v kanceláři INFOCENTRA

nebo na telefonu

,776 540 545 733 534 311

PŘIJME PRO PROVOZ

ZIMNÍ LEDOVÉ PLOCHY
(prosinec 2022 – únor 2023)

(zkušenosti vítány – možnost zaučení,
vhodné jako brigáda pro důchodce)

BRUSIČE
BRUSLÍ

BRUSIČE
BRUSLÍ
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výdeje kuchaři naloží do aut termoporty
a gastronádoby a ráno po 5 hodině odjíž -
dějí do Menzy v Pardubicích a po uvaření
oběda se vrací zpět do Přelouče. Stan -
dardně se převáží 25 naplněných termo-
portů o váze 18 a více kg + 4–5 velkých ter -
moportů o váze nejméně 25 kg. 

Kolik obědů se takto nyní připravuje? 
V současné době vaříme a dovážíme

900–950 obědů pro 3 školy v Přelouči.
Děti mají jídelníček sestaven dle výživo-
vých norem, a i když chybí polévka, tak
mají doplňky k obědu, zajištěný pitný re-
žim, ovoce, mléčně výrobky, mléko, ovoc -
né pyré apod. Co se týká polévky, tak
KHS Pardubice v takových případech ne-
chce, aby se polévka dovážela z důvodu
bezpečnosti, tj. udržení výše uvedených
teplot. V současných podmínkách v Pře-
louči nedisponujeme technologií na udr-
žování a regenerování takového množ-
ství jídla. 

Podařilo se připravit pro část strávníků
provizorní prostory v Sokolovně. Je tato
varianta vyhovující?

Po technických úpravách, které byly
provedeny, mají děti ZŠ Smetanova a Gym -
názium a Grafická střední odborná ško-
la Přelouč pěknou výdejnu s kapacitou
216 míst v sokolovně a můžeme vydávat
hlavní jídlo na talíř s normálními příbory
a skleničky na pití a nemusíme vydávat na
plasty jako se děje při rekonstrukcích jí-
delen, v současné době ZŠ Závodu míru,
Pardubice, kde mají výdej obědů do plas-
tů v tělocvičně, bez polévek a doplňků.

Náhradní prostor v sokolovně je opravdu
pěkný, v některých školách nemají ani ta-
kovou jí delnu. Poděkování patří vedení
a všem cvi čencům TJ Sokol Přelouč, že nám
poskytli prostor pro náhradní výdej. 

Z naší strany dělá personál ŠJ vše, co je
v jejich silách, aby bylo stravování pro ško -
ly v Přelouči i za těchto náročných podmí -

nek kvalitní. A možná si to rodiče a ani
strávníci neuvědomují, ale prostě nemá-
me v Přelouči kde uvařit. Celá budova je
zavřená a my jsme odkázáni na jiné sub-
jekty jak pro náhradní výdej, tak i kuchyň.
Ne všechny kuchyně disponují technolo-
gií pro 900 kompletních obědů a i převoz
tolika obědů je komplikovaný. Chtěla bych
zdůraznit, že tato situace je nepříjemná
pro všechny zúčastněné a to především
ta ké pro naše strávníky, protože rekon -
struk  ce budovy ŠJ neměla trvat tak dlou-
ho. I přes veškeré komplikace jsem ráda, že
děti mají zajištěný kvalitní teplý oběd, s pit -
ným režimem a doplňky místo polévky,
a ne žádné polotovary nebo jídlo v kra-
bičkách, což je v těchto situacích obvyklé. 

Fotografie – M. Gryčová, 
Š. Bartoš, L. Kubínová
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V červnu 2021 byla zahájena rozsáhlá
rekonstrukce budovy školní jídelny, která
zajišťuje obědy pro cca 800 strávníků. Re-
konstrukce byla vyvolána závěry kontro-
ly Krajské hygienické stanice Pardubice,
která v budově zjistila řadu nedostatků:
chybějící šatna a zázemí pro muže, zasta-
ralé sociální zázemí pro strávníky, chybě-

jící sociální zázemí pro invalidy včetně
absence bezbariérového přístupu, chybě-
jící prostory pro skladování potravin dle
současných hygienických norem, neod-
povídající vybavení kuchyně… Město se
kromě toho rozhodlo investovat do za-
teplení budovy z důvodu úspory energií.
Zhotovitelem stavby byla na základě ve-
řejné obchodní soutěže vybrána společ-
nost Raeder & Falge s.r.o. (dále jen R&F),
která podala nejnižší cenovou nabídku.
Dle uzavřené smlouvy o dílo měly být sta-
vební práce na objektu ukončeny ke dni
31. 8. 2022.

V červnu letošního roku se nám do-
nesly neoficiální informace, že má firma
R&F finanční potíže a nehradí svoje zá-
vazky subdodavatelským firmám i svým
zaměstnancům. Na základě toho subdo-
davatelé i zaměstnanci firmy přestali na
stavbě pracovat, ke konci června zůstala
stavba opuštěna. Na naši výzvu nám zá-
stupce zhotovitele sdělil, že společnost
jedná s peněžními ústavy a přepokládá,
že od 1. 8. 2022 bude stavba pokračovat. 

Jeden z věřitelů však podal na firmu
R&F u Krajského soudu v Ústí nad Labem
návrh na zahájení insolvenčního řízení,
kterému soud vyhověl a zároveň vyzval
další věřitele k přihlášení svých pohledá-

vek. Zhotovitel „stihl“ doposud 2x změ-
nit svoji strukturu i jednatele, dnes se jedná
o společnost RAF STAVBY s.r.o. Z množ-
ství přihlášených pohledávek je zřejmé,
že firma je předlužená a nebude schopna
dostát svým závazkům.

Aby mohla být stavba dokončena, zbý-
valo pro město jediné řešení, a to odstou-

pení od smlouvy o dílo. Rada města schvá -
lila ukončení smlouvy o dílo s původním
zhotovitelem ke dni 31. 8. 2022. Na tento
den jsme na stavbu povolali soudního exe-
kutora, za jehož účasti byla rozestavěnost
stavby podrobně zdokumentována z dů-
vodu opatrnosti pro další eventuální soud -
ní jednání. Zároveň jsme dodavatele vyzvali
k předání staveniště v termínu nejdéle do
19. 9. 2022, na naši výzvu zhotovitel ne-
reagoval a staveniště nám doposud oficiál -
ně nepředal.

Protože zbývá dokončit stavební prá-
ce za téměř 20 mil. Kč, musí město po-
stupovat v souladu se zákonem a vyhlásit
výběrové řízení na dokončení stavby. Za-
dávací podmínky soutěže již rada města
schválila a předpokládáme, že na dokon-
čení stavby se začne pracovat v prosinci

s termínem dokončení do 16 týdnů za
předpokladu, že se najde uchazeč, který
bude mít zájem rozpracované dílo dokon-
čit, a že se nám v průběhu výběrového ří-
zení žádný uchazeč neodvolá. Zrekon-
struované prostory by potom mohly být
využívány koncem dubna až začátkem
května 2023.

Současná situace nás velice mrzí, ale
nešlo jí předejít. Jsme si vědomi omezení
i problémů, které s sebou stravování v ná -
hradních prostorách přináší jak strávní-
kům, personálu školní jídelny, tak i všem
členům Sokola. Našemu přeloučskému
Sokolu patří velký dík za vstřícnost a po-
chopení. 

Vážení rodiče a žáci, prosím vás všech -
ny o toleranci a pochopení. Vznik lá si -
tua ce nikoho z nás netěší, a i když ji
měs to nezavinilo, jsem si vědoma to ho,
že za viníka bude město neprávem ozna -
čeno.

Budiž nám všem útěchou, že strávníci
i personál školní jídelny získá nové odpo -
vídající prostory, které přispějí ke kom-
fortu stravování. Děkuji za pochopení.

Irena Burešová
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Rekonstrukce budovy školní jídelny v ulici Obránců míru

Určitě bychom moc rádi dětem již po-
skytli plnohodnotné menu, ale situace je
taková, jaká je a pro nás jako pracovníky ŠJ
je hodně nepříjemná a stresující a situa -
ce s dovozem jídel je velmi složitá a kom-
plikovaná a nedá se to popsat jednou
větou. 

Jak tedy celý proces probíhá?
Jsme rádi, že nám Menza Pardubice vy-

hověla a můžeme vařit v jejich kuchyni,
kde mají skladovou a technologickou ka-

pacitu v kuchyni alespoň na to jedno jídlo.
Příprava těchto obědů není nijak jednodu-
chá, kuchaři musí v Menze  do 10.00 hod.
uvařit a odvézt do Přelouče, kde je musí
rozvézt do náhradních prostor sokolov-
ny a do výdejny na Masarykovo náměstí
a pří padně převážet v průběhu výdeje
me zi vý dejnou a sokolovnou zregenero-
vaná jídla.

Jídlo se musí udržovat a vydávat teplé.
Nejnižší povolená teplota musí být 60 stup -
ňů, a to je největší problém. Po ukončení

Nový automobil 
pro Pečovatelskou službu města Přelouče

Pečovatelská služba města Přelouč může od 15. září 2022 využívat k jízdám za svými klienty
nové elektrovozidlo značky Hyundai Kona. Obnova vozového parku se díky evropským penězům
podařila za minimální finanční spoluúčasti Města Přelouč.
Projekt „Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu – CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017042“
je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19, a to ve výši téměř
800 000 Kč. Vítězem veřejné zakázky se stal dodavatel SERVICE CENTER s.r.o. se svou nabídko-
vou cenou 881 569 Kč.                             Odbor správy majetku, Ing. Lada Kubínová 

Zeptali jsme se ředitelky Školní jídelny Přelouč Evy Hrdé 
na informace ohledně sestavení jídelníčku 

a systému přepravy jídel pro naše strávníky Nabídka pomoci občanům
Současné ceny energií komplikují finanční situaci velkému počtu lidí.

V případě zájmu se můžete obrátit na odbor sociální MěÚ Přelouč.

Kontakty

e-mail: blanka.konvalinova@mestoprelouc.cz

e-mail: hana.kutilkova@mestoprelouc.cz

e-mail: hana.kvochova@mestoprelouc.cz

tel.: 466 094 167, 734 730 353

tel.: 466 094 162, 739 601 104

tel.: 466 094 163, 734 875 855

Pracovníci sociálního odbor Městského úřadu Přelouč nabízí pomoc a podporu občanům,
kteří se rozhodli podat si žádost o příspěvek na bydlení, případně další sociální dávky.

Pracovní doba pro veřejnost:
Pondělí, středa: 8:00–11:30 12:30–17:00              Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00–11:30 12:30–13:30

Blanka Konvalinová, DiS., vedoucí odboru

Hana Kutílková, DiS.

Hana Kvochová, DiS.
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Uctění památky 
výročí úmrtí T. G. Masaryka

Den 14. září byl letos nevlídný a deštivý. Recitace veršů J. Seifer -
ta u pomníku T. G. Masaryka měla tedy příhodnou kulisu. Výbor
T.J. Sokol Přelouč položil k pomníku květiny, aby připomněl výročí
úmrtí prezidenta T. G. Masaryka v předválečné době, 14. 9. 1937.   

za Sokol Přelouč Jitka Lelková

Vlasta Vaněčková z Přelouče 
a její korespondence 
s britskou královnou

V souvislosti s nedávným úmrtím britské královny Alžběty II.
(1926–2022) byla redakce Přeloučského Roštu upozorněna na jed-
nu zajímavost. Přeloučská občanka Vlasta Vaněčková (1921–2006) si
totiž s touto významnou evropskou panovnicí krátce korespondo -
vala. V roce 1997 jí písemně blahopřála k výročí její svatby. Přesněji ře -
čeno, napsala na adresu Buckinghamského paláce, který jí přes brit-
skou ambasádu v Praze odeslal poděkování. Ambasáda poděkování
odeslala na přeloučskou adresu paní Vaněčkové 24. června 1997. Do -
pis je stručný, obsahuje dvě věty. V září 2022 byla jeho kopie pře-
dána do sbírek přeloučského muzea a my jej přikládáme k článku.

Paní Vaněčková měla v korespondenci se slavnými osobnostmi
zálibu, psala si např. s kosmonautkou Valentinou Těreškovovou a prv -
ními kosmonauty na Měsíci. Z českých slavných osobností si dopi -
sovala s herečkami Marií Rosůlkovou, Stellou Zázvorkovou, Libuší
Havelkovou, Jiřinou Bohdalovou či s prezidentem Václavem Havlem.
Většina z nich paní Vaněčkové skutečně odpověděla. Jejím dalším ko -
níčkem bylo pletení, své rukodělné výrobky posílala také některým
těmto osobnostem či do časopisů. Za informace o této zajímavé pře -
loučské občance děkujeme jejím příbuzným.

Matěj Pešta
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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.
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE

Další semestr je za námi. Protože tentokrát by-
lo studium zaměřeno na barokní sochařství v Če -
chách, byl školní výlet do Kroměříže logickým
uzavřením tohoto tématu. Ale jako definitivní
tečku jsme pro naše studenty VU3V připravili
překvapení v podobě besedy s akademických
sochařem a restaurátorem Janem Bradnou. 

Ve vinárně U Kotýnků, kde už tradičně předá -
váme ,,vysvědčení“ za uzavřené semestry, jsme
ho přivítali ve čtvrtek 15. září a byli jsme na jeho
povídání hodně zvědaví. Pan Bradna nezklamal.
50 let zkušeností s restaurováním těch nej…pa-
mátek v celé republice se nedá vtěsnat do dvou-
hodinového povídání, ale i tak jsme se mnohé
dozvěděli a mnohé naučili. Fascinující vyprávění
o Mariánském sloupu v Praze, o portálu kostela
v Záboří u Kolína a o dalších a dalších stavbách
nebo sochách, stejně jako doložená bohatá foto-
dokumentace, vše bylo výpovědí o lásce k profe-
si, urputnosti a touze po dokonalosti. 

I když je panu Bradnovi už 80 let, pořád je plný
elánu a zájmu. Stejně, jako naši studenti VU3V.
Není tedy divu, že rychle našli společnou řeč a se -
tkáním se vzájemně obohatili. A pokud se i vy
chcete dozvědět, co znamená jméno akademic-
kého sochaře Jana Bradny ve světě restaurátorů
a památkářů, můžete si u nás v knihovně vypůj-
čit knihu o jeho životě i práci Raduj se, konej dob-
ro a nech vrabce štěbetat.

Téma této besedy nás volně přehouplo do
podzimního semestru, který nás v šesti předná-
škách provede ikonografií a hagiografií. Ničeho
se nebojíme, dáme se do práce a budeme zase
o něco chytřejší. Pokud se k nám chcete přidat,
začínáme sice v úterý 27. 9. ale přihlásit se může -
te ještě na druhé přednášce 11. 10. od 13.00 ve
velké zasedačce MěÚ Přelouč, nebo v knihovně.

Tři malá prasátka 
a malí čtenáři
Nový ročník projektu S kníž -

kou do života jsme v září zahá -
jili k velké radosti dětí oblíbe-
nou pohád kou O třech malých
prasátkách. Protože smyslem
našich setkání není jen čtení,

ale také hra s textem a získávání základních před-
čtenářských dovedností, doplnili jsme pohádku
řadou zážitkových a pohybových aktivit. Každý
malý účastník se zapojil společně se svým dospě-
lákem úměrně svému věku, ale radost ze společ-
ně stráveného času měli určitě všichni.

Zahradní burza knih
Že mají knihy obíhat mezi čtenáři, a ne ležet na zaprášené polici, to si

myslíme nejen my knihovníci, ale také řada majitelů domácích knihoven.
Proto pořádáme každý rok čtenářskou burzu knih. Zájemci mohou své kni-
hy nabídnout ke koupi jiným a zároveň se mohou podívat, zda by u dalších
prodejců neulovili něco zajímavého do své knihovny.

Akce se vždy těší velkému zájmu, především kvůli pestrému výběru
a ta ké velmi nízkým cenám nabízených knih. Například pro rodiče men-
ších dětí je jistě radost nakupovat krásné dětské knihy za 20,- nebo 30,- Kč.
A v rodinách s odrostlými dětmi se zase uvolní místo pro dobrodružnou
nebo naučnou literaturu, která se na naší burze také pravidelně objevuje.

Stejně tak si mohou udělat radost i dospělí, třeba kuchařkou nebo de-
tektivkou. Prostě každý si najde to svoje a ani ho to moc nestojí.

Letos jsme se rozhodli zariskovat. Věděli jsme, že by týden, ve kterém
se bude konat 28. ročník udílení cen Františka Filipovského, měl být deštivý.
Ale loňská zahradní knižní burza byla natolik úspěšná, že jsme knihy i letos
v sobotu 17. září vynosili za Záložnu pod širé nebe. A risk nám vyšel. Počasí
sice občas zahrozilo, ale během celé prodejní akce jsme naše zakrývací
plachty nemuseli vůbec použít. 

Radost si letos nákupem knih udělali nejen naši čtenáři a občané z Pře-
louče, ale i mnohé návštěvy, které do Přelouče zajíždějí k příbuzným právě
jen o tomto svátečním víkendu. Zájem kupujících potěšil kromě nás hlavně
prodávající, protože pro milovníka knih je jistě příjemnější prodat oblíbenou
knihu za 10,- Kč do dobrých rukou dalšího majitele, než ji dávat do sběru.

Pokud máte i vy doma knihy, ať už prostě přečtené, nebo zděděné, už
teď vás zveme na naši příští čte nář -
 skou knižní burzu. Termín ko nání
budeme s předstihem ozna mo vat
na plakátech i v Roštu, protože ví -
me, že není snadné kni hy přebrat,
opatřit cenovkami a roz loučit se
s nimi.                            L. Hývlová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ

Co je nového v naší Virtuální univerzitě třetího věku?
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Výročí

Panu Václavovi RIEGROVI 
k jeho životnímu jubileu 

všechno nejlepší, lásku, štěstí, zdraví, 
radost ze života a hojnost všeho dobrého

přeje SPOZ MěÚ Přelouč. 

Vzpomínka
Dne 7. října 2022 by 

pan Jaroslav JINDŘIŠEK
oslavil krásné 80. narozeniny. 

S láskou vzpomínají: 
manželka Božena, dcera Pavla s manželem, 

syn Michal s manželkou 
a vnoučata Renáta, Michal, Martin, Tereza a Štěpánka.

Vzpomínka

Dne 12. října by se 
paní Věra KUČEROVÁ

dožila 90 let. 
Bohužel v březnu letošního roku zemřela. 

Současně vzpomínáme na 
pana Jaroslava KUČERU, 

kreslíře, malíře a řezbáře z Přelouče, 
který by se 16. října dožil 91 let. 

Kdo jste naše rodiče znali, vzpomínejte s námi.
Za vzpomínku děkují dcery, 

vnučka a pravnoučata. 

Vzpomínka
Dne 20. října 2022 uplynul rok 

od úmrtí maminky, babičky, prababičky 
paní Jaroslavy VORLÍČKOVÉ 

z Přelouče. 
S láskou vzpomínají synové Luboš s rodinou 
a Michal s rodinou a dcera Lenka s rodinou. 

Nikdy nezapomeneme. 

PŘELOUČÁCI 
Jubilanti červenec a srpen 
Božena Klečková 90 let
Stanislava Nekvapilová 90 let
Ludmila Horáková 90 let
Helena Houfová 90 let
Daniela Cuhorková 89 let
Zdeňka Bidmonová 88 let
Jarmila Kaplanová 88 let
Zdeněk Polánský 85 let
František Jelínek 75 let
Marie Holečková 75 let

Jubilanti září
Zdeněk Kopecký 92 let
Jaromír Rambousek 92 let
Karel Kuře 92 let
Marie Žáčková 90 let
Václav Riegr 90 let

Miroslav Šimek 89 let
Lubomír Vávra 87 let
Václav Hledík 87 let
Marie Dostálková 86 let
Marie Mertová 85 let
Bohuslav Hudík 85 let
Milena Rambousková 85 let
Věra Nalezinková 80 let
Václava Bartáková 75 let
Jaroslav Khorel 75 let

Zlatá svatba
Stanislava a Rudolf Dobruských 16. 9.

Stříbrná svatba
Martina a Tomáš Husákovi 6. 9.
Markéta a Pavel Kuchyňkovi 6. 9.
Květa a Jan Kazdovi 13. 9.

Vítání občánků
Vítáme v našem městě Nelu Savincovou 

a přejeme jí hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Město Přelouč

Nejlepšími dabéry jsou Vendula Pří-
hodová za roli Mirabel ve filmu Encanto
a Marek Holý za roli Davida Budda v se-
riálu Bodyguard. Kouzelný prsten za nej-
lepší dětský dabing si odnesla Stella Her-
fortová vnučka herečky a dabérky Zdeny
Herfortové za roli Mary ve filmu Tajemná
zahrada.

V sobotu 17. září na slavnostní vyhlá-
šení výsledků 28. ročníku Cen Františka
Filipovského za dabing přijel Viktor Preiss,
Pavel Soukup, Jaroslava Obermaierová,
Nela Boudová a mnoho dalších herců
a tvůrců dabingu. Na náměstí přilákal plno
dětí i rodičů odpoledne Michal Nesvadba,
večer pak nejvíce posluchačů dorazilo na
skupinu Jelen i Acoustic Band. Bohužel po -
časí dabingové sobotě příliš nepřálo, přesto
na Masarykovo náměstí dorazilo mnoho
návštěvníků jak za hudbou, tak na tradič-
ní jarmark a různé dobroty. 

Porota hodnotila celkem 98 návrhů ze
46 přihlášených snímků. Prezident herecké
asociace Ondřej Kepka se i v letošním roce
ujal moderátorského žezla. Slavnostní večer
hudebně obohatil Karel Plíhal za doprovodu
Petra Fialy. 

Do dabingové síně slávy letos vstoupili
Jana a Viktor Preissovi, Jan Kanyza a Pa-

vel Soukup. Z tvůrců dabingu pak režisér-
ka Karolina Průšová a mistr zvuku Jindřich
Matušek. 

Zeptali jsme se 
některých letošních držitelů 
Cen Františka Filipovského: 

Jaký film nebo herecké osobnosti, kte -
rým jste propůjčili svůj hlav, vám utkvě-
ly v paměti, tak, že si na ně rádi vzpomí-
náte?
Jana Preissová: „Vzpomínám ráda na práci
při dabingu filmu Pošťák vždy zvodní dva-
krát s J. Nicholsonem a Jessicou Lange, kte-
rou jsem dabovala. Stejně tak na postavu
Velké sestry v Přeletu nad kukaččím hníz-
dem v podání Louise Fletcher. Jistě by těch po-
stav bylo víc, ale tyto dvě mi zůstaly skutečně
v paměti“.

Viktor Preiss: „Připojím se dojemnou posta -
vou pacienta Hardinga v Přeletu nad kukač-
čím hnízdem, dále hlavním představitelem
ministra i premiéra v anglickém televizním
seriálu Jistě, pane ministře a Jistě, pane pre-
miére, v podání skvělého herce Paula Edding-
tovna. Navíc spolupráce s kolegy Františkem
Němcem a Lukášem Vaculíkem byla moc pří-
jemná. Třetí v pořadí je titul televizního seriálu
Já, Claudius, ve kterém jsem měl tu čest na -
mluvit Johna Hurta jako Caligulu. Postavu
Claudia (Derek Jacobi) tenkrát excelentně
nadaboval Petr Haničinec“. 

Co svému ocenění říkáte?
Jan Kanyza: „Nejsem si vědom, že bych se do-
pustil nějakého mistrovství, a proto mě jiný
názor Herecké asociace překvapil. Uznávám,
že velmi mile, za což upřímně děkuji“.
Pavel Soukup: Marně si lámu hlavu, co kro-
mě prostého poděkování řícti. Vzpomínat?
Na koho? S kým? Mluvit o práci? Ano, sešel
jsem se se spoustou talentovaných lidí, ale
to byla spíš věc šťastných náhod. Něco se po-
vedlo líp, něco hůř, něco vůbec, jako v životě.

Dívám se na rumové pralinky na stole. Koho
zajímá tajemství pralinky, na které si pochut-
nám? A tak, jestli někoho moje herecké ře-
meslo snad někdy potěšilo, díky za to. Díky
všem přátelům, kteří mi byli nakloněni. A dí-
ky Přeloučanům, kteří si na mne přátelsky
vzpomenou“. 

Stella Herfortová: K dabingu mě dovedl můj
otec a částečně moje babička, která sama
v roce 2020 dostala Cenu Františka Filipov-
ského za dlouhodobé herecké mistrovství
v da bingu. Za těch pár let, co mám oddabo-
vaných, mě potkalo mnoho zajímavých rolí
a projektů, ale role letošní vítězné Mary ve
filmu Tajemná zahrada mě zaujala více než
ty ostatní, protože na začátku nebyla vyob-
razená jako „hodná“. Pozorovat, jak se její po-
vaha a osobnost mění, mě neskutečně bavi-
lo a bylo mi ctí jí propůjčit svůj hlas. Svým
způsobem se s ní dokážu ztotožnit, a myslím
si, že hodně lidí mého věku by mohlo říct
to samé. 

Celkový přehled letošních výsledků a další
informace naleznete na stránkách www.cffd.cz.
Je zde také odkaz na televizní dokument vy -
cházející z letošního ročníku, který odvysíla -
la v premiéře Česká televize na ČT art v pon -
dělí 26. 9. 2022. 

   
Fotografie: J. Kepková a I. Sviridov,
text:           M. Gryčová
                    ve spolupráci s J. Dlaskovou

Ohlédnutí za 28. ročníkem Cen Františka Filipovského za dabing
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I letos se změní jízdní řád (JŘ) vlaků. Změ-
ny platí od neděle 11. 12. a budou větší než
v obvykle. Na to v Přelouči kde velká část ces-
tujících využívá MHD pro dopravu na vlak
a od vlaku, musí reagovat i městská doprava.

Jaké budou změny letos
JŘ vlaků se letos výrazně změní. Bude to pře -

devším s ohledem na postupující stavební práce
(například v Pardubicích, na Ústeckoorlicku nebo
Brněnsku), kdy některé výluky budou dokončeny
a jiné se blíží.

Základem pro JŘ dalších vlaků je dálková do -
pra va, kdy od nového JŘ dojde například k ob -
no  vení přímých vlaků Pardubice-Brno. I rychlíky
za stavující v Přelouči tak dojedou až do Brna
a nebudou již končit v Blansku – pár kilometrů
před největším moravským městem. Novým po-
lohám dálkových vlaků se přizpůsobí i regionální
doprava.

Rychlíky z Přelouče na Pardubice tak přes den
každou hodinu pojedou vždy v 57. minutu po ce-
lé hodině a na Prahu vždy v 11. minutu. Osobní
zastávkové vlaky pojedou směr Pardubice zpra-
vidla ve 26. minutu a na Kolín ve 43. min.

Co je navrženo v MHD Přelouč
Na vlaky v popsaných polohách nelze vytvo-

řit časově výhodné obousměrné přípoje okruž-

ní trasou (autobus, vedený od přípojného vlaku,
by se vrátil se na nádraží příliš brzy, kdy ještě nic
neje de). Jako hlavní se tedy vrací trasa 1 (Lipi-
ny – síd liště – žel.st. a zpět). Zajištěn bude celo -
denní hodinový takt spojů s tím, že hlavní prio -
ritou zůstávají přípoje na rychlíky na Pardubice
a od Pardubic (a tím i Brno a Olomouc). V Pra-
covní dny bude základní hodinový interval spo-
jů doplněn trasou 2 (okružními spoji přes síd-
liště a centrum města). Tyto spoje jsou vedeny
ve třech časových polohách. Ráno vytváří spo-
jení k rychlíkům na Prahu a odpoledne nabízí
přípoje od Os z Pardubic a rychlé spojení od
vybraných R z Prahy.

K tomu je samozřejmě potřeba zajistit kva-
litní dopravu do průmyslové zóny (například pro
zaměstnance společnosti KIEKERT (k navrženým
polohám těchto spojů se také můžete samozřej-
mě ještě vyjádřit).

K tomu všemu jsou dle potřeb občanů míst-
ních částí města Přelouče vedeny dva páry spo-
jů do Lohenic a Mělic a jeden pár do Štěpáno-
va. Tyto spoje doplňují příměstskou dopravu do
m. č. v polohách, kdy chybí meziměstské spoje.

Aktuální návrh JŘ (i s časy přípojných vlaků –
modře) je zde zveřejněn a barevně jsou rozlišeny
přímé spoje od žel. stanice směr Lipiny a po okruž-
ní jednosměrné trase ze žel. stanice přes sídliště
a centrum města. 

Víkendy, svátky
Víkendová doprava je navržena v hodinovém

taktu po trase 1. Obslužnost není řešena po okruž-
ní trase 2 přes náměstí, neboť na ní v novém JŘ
nelze zajistit obousměrné přípoje na a od vlaků
(autobus se vrátí na žst. příliš brzy). V sobotu pro-
voz začíná dříve – po jednání se společností
KIEKERT nově již návozem na sobotní ranní
směnu, v neděli končí později tak, aby byl zajiš-
těn i využívaný návoz cestujících na noční směnu
v průmyslové zóně.

Vaše připomínky mailem do 17. 10.
Výše jsou nastíněna východiska při tvorbě JŘ.

Přestože byly využity zkušenosti z provozu a vše
bylo diskutováno s řadou důležitých institucí, je
tu ještě prostor pro vaše připomínky. Ty můžete
zasílat na mail mhdprelouc@email.cz do 17. 10.
Uveďte přepravní potřebu, kterou chcete řešit
(odkud kam a v jakém čase potřebujete spojení),
a doplňte kontakt na vás (jméno, telefon a email).
Obratem se s Vámi spojíme a problém budeme
řešit. Každý připomínkující se dočká odpovědi
a (pokud možno i) řešení.
                                 Ing. Pavel Matouš
                                  autor projektu MHD Přelouč  
                                  a dlouhodobý spolupracovník
                                  města při její správě
                                  mhdprelouc@email.cz
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MHD se upraví dle vlaků i vašich přání. Pište!
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Pavel Peml
Od kdy vaše autoškola v Přelouči působí a od
kdy pracujete s handicapovanými uchazeči?

„Autoškola Peml“ je v Přelouči od roku 1997,
předtím to byla autoškola JEKA a pak jsme se
osamostatnili a od roku 1997 jsme fungovali
v pronájmu na náměstí. Od roku 2000 jsme
v prostorách stávajících. Handicap se začal
provozovat až po koupi našeho objektu. Dole
se udělala učebna, nahoře se zřídily prostory
pro ubytování. Máme tam 4 bezbariérové po -
koje a s kurzem autoškoly pro handicapované
včetně ubytování a stravy kompletně jsme za -
čali v roce 2000.

Jak vlastně tento druh autoškoly u vás vznikl? 
Autoškola pro handicapované vznikla pře -

devším díky spolupráci se společností HURT
z Týnec nad Labem, která upravuje individuál -
ně auto pro handicapované. Kdybychom ne-
měli dílnu a pracovní tým u Hurtů, tak nejsem
tam, kde jsem. Bez nich by to vůbec nepřipa-
dalo v úvahu. Spolupráce je velmi dobře na-
stavená, sídlíme kousek od sebe. Je za námi
společně mnoho a mnoho příběhů a osudů li-
dí, kteří u nás autoškolu dělali a ve firmě HURT
jim pro řízení upravili auto. Troufnu si říct, že
umíme převážnou část postižení. Ale všech-
no je to individuální a hlavně pracné. Jen mě
mrzí, že stát nepřispívá uchazečům s handi-
capem na řidičský průkaz. Dobré je, že dosta-
nou 200 000 Kč na pořízení auta, 90 % nákla-
dů stát uhradí při úpravě řízení podle druhu
handicapu, ale řidičský průkaz si musí kom-
pletně hradit sami. Bohužel rodiny se zdra-
votně postiženými z 90 procent tyhle finance
nedají dohromady. Ale handicapovaní jsou
zřejmě tak malá skupina, že zatím s touto si-
tuací nikdo nic nedělá. Musím se přiznat, že
pokud by stát pomohl s úhradou nákladů na
kurz k získání oprávnění řidičského průkazu
handicapovaným, tak bych se zaměřil v pod-
statě jenom na handicap. Uchazečů a zájemců
mám skutečně hodně. Ale velká část zájemců
bohužel díky nedostatku financí na řidičský
průkaz nedosáhne. 

Jaká úspěšnost handicapovaných u zkou-
šek je?

Jsou vyhlášené roční termíny kurzů. Má-
me smlouvy s rehabilitačními ústavy v Kla-
drubech, Hrabyni a Košumberku, kam jezdí-
me nasmlouvat uchazeče. V mezidobí mezi
zkouškami sem můžou budoucí žadatelů při-
jet, všechno si vyzkoušet, jestli by to šlo. Vět-

šinou je to tak okolo 50% úspěšnost. Dejme
tomu z 10 uchazečů se 4 nepodaří zkoušky
do končit. Někteří dělají opravné zkoušky. Cel -
kově ročně u nás získá řidičský průkaz okolo
40 handicapovaných uchazečů. Jsme jediná
autoškola v republice, která kurzy pro postiže-
né dělá včetně stravování a ubytování. Kurzy
jsou skutečně intenzivní a náročné jak pro
uchazeče, tak pro učitele a kolegy z autoškoly.
Nejstabilnějším učitelem je pan Bureš, ten vy -
učuje postižené dlouhá léta a bez problémů. 

Ladislav Malý
Jak dlouho jste zkušebním komisařem?

Od roku 2001 jsem pracoval na Centru slu -
žeb pro silniční dopravu, což je příspěvková
organizace pod Ministerstvem dopravy a v Par -
dubicích funguje Centrum vzdělávání. Tady
jsem si udělal průkaz zkušebního komisaře
pro celou republiku a vlastně jsem vyučoval
zkušební komisaře. V roce 2017 mě to učení
ne naplňovalo a místo teorie jsem se rozhodl
pro praxi a nastoupil jsem tady v Přelouči na
odbor dopravy jako zkušební komisař a vyra-
zil jsem hlavně do terénu. Od roku 2020 pů-
sobím tady v Přelouči sám a podle protoko-
lární knihy mám za sebou přibližně 550 lidí
ročně, kteří dělali zkoušky odborné způsobi-
losti za mé přítomnosti.

Když jste začal zkoušet handicapované,
měl jste nějaké obavy a pochybnosti?

Pro mě je přístup k handicapovaným uleh -
čený tím, že v rodině máme handicapované-
ho na vozíčku a znám to. První žadatelé jsem
asi prožíval hodně, pak si člověk vlastně zvyk -
ne. Velkým zlomem u mě asi byla zkouška
Lucie Pařilové, která auto řídila nohama. Do
té doby se přiznám, že jsem měl pochybnosti,
byť jsem u uchazečů měl respekt, někde ve -
vnitř tam trochu ale pochybnosti byly. Ale
právě u Lucie Pařilové došlo k velkému obra-

tu. Celkově to byl pro mě vlastně šok. Když
jsem se to dozvěděl, o koho jde a věděl jsem,
že její otec je sám zkušební komisař a ten tvr-
dil, že v jejím případě to nemůže vyjít řidičský
průkaz udělat. Ale já jsem si říkal, proč by to
jít nemělo. Největší šok byl pro mě, když jsme
usedli do auta. A říkal jsem si, jak nastartuje
auto. A ona prostě nohu přehodila přes vo-
lant a palcema u nohy nastartovala auto. To
mě fakt dostalo. Vyjeli jsme a jela výborně.
Část zkoušky jsem si pro svou ochranu nato-
čil na mobil. Neodpustím handicapům vůbec
nic. Musí umět skutečně naprosto všechno.
Jinak bych je nemohl hodnotit. Řekl bych, že
tito žadatelé se vysvobozují z vězení a připra-
vují se ke zkoušce jinak a s jiným přístupem než
normální žadatel. Jestli mi to zákon umožňu-
je, žadatel, byť s handicapem, splní všechny
povinnosti při zkouškách, tak proč bych se
pod to nepodepsal. Nemám s tím problém.

Spolupráce Pavla Pemla a Ladislava Malé-
ho je úzce provázaná a jak oba říkají, dobře
funguje. Pavel Peml chválí především dobrou
logistiku a přístup komisaře k jeho uchaze-
čům. Ladislav Malý zase chválí dobrou přípra-
vu žáků autoškoly. V Přelouči tak máme jednu
velkou vzácnost, kterou možná již všichni be -
reme za jakousi samozřejmost. Ale autoškola
Pavla Pemla pro handicapované je skutečně
jedna jediná v naší republice, má velmi dobré
výsledky a vysoké procento úspěšnosti žada-
telů při zkouškách pod dohledem zkušební-
ho komisaře Ladislava Malého.

Na závěr Pavel Peml nastínil jeden problém,
který se týká krátkého času. Ladislav Malý má
oprávnění zkušebního komisaře do roku 2024.
Autoškola Peml nesmí handicapu ulevit. A je
jasné, že to vůbec není legrace. Připravit ucha -
zeče a předvést ke zkouškám a pak tady mít
na úřadě komisaře, který zkoušet handicapo -
vané skutečně umí a to právě náš přeloučský
komisař Ladislav Malý je. Není to jen o práci
vlastní, ale celkovém přístupu k handicapo-
vaným a ne každý zkušební komisař je schop -
ný a zvládá to. My máme obrovské štěstí, že
Ladislav Malý takový je a rozhodně to není
samozřejmost. 

„Tak se obávám, co bude, až by pan Malý
skončil. Toho se skutečně bojím. S městem
a paní starostkou Burešovou máme velmi
dob ré vztahy, moc si jich vážíme a děkujeme
za výbornou spolupráci a doufám, že do bu-
doucna se budeme všichni společně snažit,
aby tady autoškola pro postižené a zkušební
komisař, který se zkouškami nebude mít pro -
blém, byla“, prozradil na závěr Pavel Peml.

Oběma děkujeme za rozhovor a přejeme
mnoho úspěšných uchazečů v autoškole i při
zkouškách. 

Fotografie a text – MG

Sešli jsme se s Pavlem Pemlem, majitelem přeloučské autoškoly a Ladislavem Malým,
zkušebním komisařem Městského úřadu v Přelouči.  Společně v našem městě učí a pak
zkouší mnoho a mnoho uchazečů o řidičský průkaz. Část z nich má handicap. „Tím, že
získají řidičský průkaz se obrovský osvobodí a my jim s tím osvobozením pomáháme“,
říkají Pavel Peml a Ladislav Malý. 

MŠ Kladenská – děti v pohybu
Jistě jste všichni zaznamenali, jak se stále častěji všude mluví o tom, že se

dnešní děti málo hýbou, sedí jen u televize nebo hrají na tabletu a telefonu,
nesportují a o sportovní aktivity nemají zájem. V naší mateřské škole se na
pohyb jako takový celý rok zaměřujeme a to nejen při tělovýchovných chvil -
kách, ranních cvičeních a velkém tělocviku. Snažíme se pohyb zařazovat
i do hlavních, výukových činností. K tomu využíváme různé námětové po hy -
bové hry. Například na rozvoj předmatematických představ lze využít štafe-
tový běh se sběrem předmětů podle předem daného počtu či barvy (na pod-
zim s kaštany, v zimě třeba ,,sněžíme“ vločky, na jaře ,,sázíme kytičky“ dle
počtu a barev a v létě umisťujeme na kytičky motýlky stejné barvy). Stejně
tak lze pohybové hry využít i při jazykových, hudebních a dalších činnostech.

Některé třídy se zapojily do projektu ,,Se Sokolem do života aneb Svět
ne končí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ a plnily horlivě všechny zadávané úko-
ly. Každý dostal dva sešity, kde do jednoho se vždy, po splnění úkolu, lepila
za odměnu samolepka. Děti se řádně rozhýbaly a postupně se zdokonalovaly
v různých sportovních disciplínách. Naučili se týmové spolupráci, společně
zažívaly radost a potěšení z dosažených úspěchů a někdy i překonávaly sami

sebe – jako např. při přelézání žebřin, překračování kostek při chůzi po lavič -
ce a tak dále. Celý program byl doplněn i o rozumové činnosti, ke kterým
sloužil druhý sešit. Děti tak měly možnost nejen rozvoje hrubé a jemné mo -
toriky, ale i logického uvažování a zrakového vnímání. Na konci roku pak
děti dostaly za splnění všech úkolů od Sokola krásné medaile a diplomy.

Celoroční pohybové snažení se zhodnotilo i při účasti v krajském finále
Sportovních her mateřských škol v Pardubicích. Naše děti zde vybojovaly
2. místo a do MŠ si přivezly krásný pohár. Samozřejmě to nebylo vůbec za-
darmo. Předcházel tomu vytrvalý trénink a velice pečlivý výběr. Závody byly
vypsány pro děti předškolního věku. Z celé školky se tak muselo vybrat pouze
12 nejlepších – 6 děvčat a 6 chlapců, kteří nás odjeli reprezentovat do Par-
dubic v pěti atletických disciplínách (štafetový běh na 50 m, pětiskok, skoky
v pytlích na 20 m, hod do dálky a překážková chůze na 50 m).

A co vy? Nechcete se také se svými dětmi rozhýbat? Co třeba si s nimi
zahrát vybíjenou, fotbal nebo zaskákat panáka? Přeji hodně štěstí!

Bc. Vtípilová Hana

Nové sportovní hřiště 
v MŠ Kladenská ulice, Přelouč

V areálu mateřské školy v Kladenské ulici se během léta vybudovalo nové
sportovní hřiště. Tuto oválnou plochu o rozměru 20,2 x 10,2 m s přilehlou
rovinkou dlouhou 17,5 m zakončenou pískovým doskočištěm 5 x 5 m zho-
tovila společnost Linhart spol. s r. o. Brandýs nad Labem. Hřiště je osázené
2 hracími plochami s brankami a basketbalovými koši a vedle hřiště mají
děti k dispozici také dřevěný altán o rozměru 12 m2. Tuto veřejnou zakázku
malého rozsahu financovalo Město Přelouč a celková cena nového sportov-
ního hřiště pro děti byla 1 059 520 Kč vč. DPH. 

Text a fotografie – MG

Spokojení LIŠÁCI
Nezisková organizace pořádající:
•     Stezky pro děti i dospělé, které jsou zážitko-

vé, naučné a tvořivé
•     Besedy pro veřejnost na téma Vzdělávání

v 21. století
Naším cílem je mít spokojené děti/lišáky,

které se budou umět v životě prosadit a poradit
si, i když nastane nepředvídaná situace. Sebevě-
domé lidi, kteří si váží svých hodnot a vědí, v čem
jsou jejich přednosti, talenty. Umí se vzájemně
domluvit, najít řešení a mluvit o svých nápadech,
snech, aniž by měli strach z odmítnutí či neúspě-

chu. Osobnosti, které chybu vnímají jako proces
učení a zdokonalování se, nenechají se odradit
neúspěchem. Naopak se snaží hledat nové a no-
vé cesty, jak dosáhnout svých cílů. Znají principy
sebeřízeného vzdělávání pramenící z vnitřní mo -
tivace a podnětného prostředí, které podporuje
lidskou zvědavost a touhu po poznání. Zároveň
respektují jasně daná pravidla, hranice a jeden
druhého.

Chceme, aby děti měly možnost se učit těm-
to hodnotám v rámci státního vzdělávání, a po-
máháme o těchto tématech mluvit napříč všemi
skupinami: rodiče – učitelé – odborná veřejnost
a děti. Vnímáme, že se často mluví právě o ro-
dičovské platformě, která brzdí změny ve škol-
ství. Proto pořádáme besedy především pro rodi-
če, aby věděli, že se jejich děti mohou vzdělávat
moderněji v souladu se Strategií 2030+, na zákla-
dech principů Vnitřní motivace, a to vše v sou-
ladu se školským zákonem. Učit se pro život,

nikoliv pro písemky. Rádi bychom, aby každý
našel způsob vzdělávání, který odpovídá jeho
představám a potřebám, a to ve státních školách,
které by měly být stejně prestižní, jako je mnoho
soukromých či komunitních škol.

Mapujeme školy a inspirujeme se v jiných
městech, kde se změny ve státním školství dějí.
Vzdělávací program Začít spolu, je reálným
a uchopitelným řešením pro každou státní
školu. Tento program nabízí prostor, ve kte-
rém se děti učí samostatně myslet, kde chyba
je přirozenou součástí procesu učení, stejně
jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.

Přijďte na některou z našich besed, sdílejte
své příběhy, povídejme si o Vašich představách.
Můžeme se potkat také na Stezkách pro děti.
Kontakt:  Fcb skupina Spokojení LIŠÁCI, 
                  případně nám napsat 
                  e-mail: spokojenilisaci@gmail.com

            https://spokojeni-lisaci.webnode.cz/
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Nezapomenutelný 
první školní den

Prázdniny utekly jako voda a nastal čas, vrá-
tit se do školních lavic. Na 1. září se nejvíc těší ne -
jen prvňáčci, ale i jejich rodiče. Všichni jsou plni
očekávání a přejí si, aby start do školy byl hez-
kým zážitkem, na který budou vzpomínat. 

Paní učitelky nejprve vše důkladně připravily
a vytvořily pro děti krásnou a nezapomenutel-

nou atmosféru. Jak tomu bývá zvykem, kromě
třídních učitelek popřáli prvňáčkům hodně krás -
ných chvil ve škole paní ředitelka, paní zástup-
kyně, zástupci města a firmy Kiekert. Na lavicích
na děti čekaly dárečky a po slavnostním zaháje-
ní školního roku se mohly povozit kočárem ta-
ženým kladrubskými koňmi.

Všem prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole
líbí, ať poznají nové kamarády, klidný a úspěšný
školní rok. 

Poznáváme se navzájem
Jak již bývá dobrým zvykem na ZŠ Smetanova, začátek školního roku se pro nově

vzniklé kolektivy šestých tříd nesl ve znamení adaptačních kurzů.
Pátého a šestého září se třidy 6. A (s třídní učitelkou Evou Waldhansovou) a 6. B

(s třídní učitelkou Hankou Janouškovou) v doprovodu paní psycholožky Pavly Jadrné
vydaly na pěší pochod přes Slavíkovy ostrovy do Břehů. Začaly se seznamovacími hra -
mi na hřišti pod parkem, pak pokračovaly týmovými na Slavíkových ostrovech. Ve Bře -
hách si žáci na posilněnou zakoupili drobné občerstvení a na místním hřišti se věno -
vali dalším zábavným aktivitám.

Po celou dobu kurzu vládla skvělá atmosféra plná smíchu a legrace, nikdo si ne-
stěžoval na bolavé nohy a teplo, které nás kolem poledne zastihlo.

Druhý den jsme se ve škole potkali a s úsměvem
vzpomínali na zážitky z našeho stmelovacího dne.

Tak snad nám to vydrží.

Technohrátky
V rámci projektu Technohrátky navštívili v září vybraní žáci druhého stupně

Střední školu zemědělskou Chrudim. Prostřednictvím praktických činností se sezná-
mili s maturitními obory Agropod-
nikání a Vodohospodář a s učebním
oborem Zemědělec – farmář. Svoji
zručnost si vyzkoušeli při vážení, jíz-
dě zručnosti, dojení nebo spojování
různých materiálů. V oblasti ekologie
získali vědomosti o rozboru vody či
nakládání s odpady. V dovednostních
soutěžích získali naši žáci, v konku-
renci dalších osmi škol Pardubického
kraje, třetí místo a odvezli si spoustu
zážitků a sladkou odměnu.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.

PŘEHLED ZÁŘIJOVÝCH AKCÍ 
1. 9.        –  slavnostní zahájení školního roku 2022/2023
5. 9.        –  adaptační kurz 6. B
6. 9.        –  adaptační kurz 6. A 
6. 9.        –  pěší výlet do okolí Přelouče 3. B a 3. C
9. 9.        –  seznamovací dopoledne 1. A v DDM

10. 9.        –  zájezd do Legolandu 
14. 9.        –  Technohrátky SŠ zemědělská Chrudim
16. 9.        –  seznamovací dopoledne 1. B a 1. C v DDM
20. 9.        –  představení VČD pro žáky 8. a 9. ročníku

29. 9. a 30. 9. –  projekt Hravě žij zdravě pro žáky I. stupně
30. 9.        –  hokejbalový turnaj pro žáky 1. ročníku

První školní den
1. září jsme v ZŠ Masarykovo náměstí přivítali

nové prvňáčky. Pro velký zájem byly letos otevře-
ny 3 první třídy. Na naše nové žáčky se přišla po-
dívat starostka města I. Burešová. Jako každý rok
přivítala děti a jejich rodiče ředitelka školy H. Kon-
valinková s paní zástupkyní K. Pokornou. Popřát
úspěšný školní rok přišla také zástupkyně společ-
nosti Kiekert. Děti poznaly svoji paní učitelku, tří-
du, do které budou chodit a odnesly si opravdu
velké množství užitečných dárečků. Ty dětem
k ba líčku pro prvňáčky věnovalo město Přelouč,
Pardubický kraj, společnost Kiekert a Ovoce do
škol. Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim u nás ve
škole líbilo a naučili se vše tak, jak nejlépe dovedou.

Adaptační kurz
Ve středu 7. září se žáci třídy 6. C a 7. C vydali

na svůj společný třídenní adaptační kurz. Šesťáci
tak měli první větší možnost se vzájemně poznat,
neboť jsou v naší škole novými žáky. Sedmáci se
zase oťukávali se svým novým třídním učitelem.

Společná pouť začala ráno na vlakovém ná-
draží v Přelouči, kde jsme se místní lokálkou, pře-
zdívanou „čurdála“, dopravili do Heřmanova Měst-
ce. Poté nás čekal ještě pěší přesun v plné polní
do kempu na Konopáči krásným údolíčkem po-
dél potoka Konopka. Následovalo rozdělení do
chatek, ubytování, oběd a slavnostní nástup, svo -
laný znělkou z večerníčku Bob a Bobek (králíci
z klobouku nás svolávali po celou dobu našeho
pobytu), kde nám učitelé představili program
prvního dne. První část odpoledne strávila každá
třída zvlášť se svým třídním, který měl pro své svě-
řence připravené hry s jediným cílem – vzájemně
se více poznat. V druhé části společného progra-
mu vyrazila soutěžní družstva po jednotlivých
chatkách na „velkou šipkovanou“, což byla hra
v terénu, kdy jsme putovali po fáborcích krás -
ným okolím kempu. Červený fáborek znamenal,
že jdeme správným směrem, bílý pak značil, že
pro nás naší učitelé připravili v okruhu 10 metrů
úkol. Všech na řešení úkolů jsme zaznamenávali
do průvodky, kterou jsme v cíli odevzdali na vy-

hodnocení. Ani jsme se nenadáli a nastal čas ve -
čeře, po té nástup a … bylo 22 hodin a troubila se
večerka. 

Druhý den jsme se po vydatné snídani vydali
na pochod směr rozhledna Barborka. Tam si šes -
ťáci opekli na ohni špekáček. Sedmáci si zde splnili
svůj skupinový úkol, uvařili si oběd na ohni v pří -
 rodě. Všechny věci si museli přinést s sebou na
zádech. A tak mohli náhodní kolemjdoucí spat-
řit vý pravu, která s sebou nesla kotlík, hrnce, ka-
nystr s vodou, různé nádobí, vařečky aj. ☺ Po-
dávaly se špagety se sýrovou omáčkou a sýrem,
s kečupem, s boloňskou omáčkou a smažily se
palačinky z vlast noručně vyrobeného těsta s nute -
lou a marmeládou. Po návratu si někteří zahráli
fotbal, jiní badminton anebo stolní tenis. Před ve -
čeří jsme stihli ještě společný blok, který byl za-
měřen na poznání našich učitelů a my jsme se tak
dozvěděli pomocí otázek a možných odpovědí
zajímavé věci ☺. Následovala vydatná večeře a po
setmění stezka odvahy. Napřed nás učitelé pěkně
vystrašili strašidelnou historkou a poté jsme se po
dvojicích (někteří i sami) vydali po provázku smě -
rem do temného lesa kolem rybníku Houska, Roh -
lík a Herout prokázat svou odvahu.

V pátek ráno nastal pomalu čas balení, uklí-
zení chatek, vyplněný opět jednotlivými sporty.
V 11 hodin jsme zamávali chatičkám a plní dojmů
jsme se vydali zpět do Heřmanova Městce na vlak.
Tak ahoooooj Konopáči, ať nám ta dobrá nálada
a elán vydrží až do konce školního roku! 

Šesťáci zahájili školní rok
sportem

Hned první školní pondělí se žáci 6. A a 6. B se-
šli ve sportovní hale, kde pro ně byly připraveny
sportovní aktivity. Na začátek si dali pořádnou
rozcvičku, pak skupinové hry a na závěr si holky
i kluci zahráli vybíjenou. Od zítra je již čeká vyučo-
vání dle rozvrhu a spousta nových předmětů. 

Přejeme jim hodně úspěchů na 2. stupni.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČGYMNÁZIUM A GRAFICKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ  GYGR
Dechový orchestr koncertoval v Německu

Dechový orchestr ZUŠ Přelouč skvěle reprezentoval naši školu i město
Přelouč na mezinárodním festivalu dechových orchestrů v německém měs-
tě Bad Orb. Mezi třiceti zúčastněným kapelami se orchestr z Přelouče roz-
hodně neztratil. Všechny koncerty přeloučských mladých muzikantů byly
velmi dobře navštěvovány a odměněny velkým aplausem. Orchestr byl
navíc vybrán jako jeden ze tří k účinkování na mši v místním kostele, kterou
řídil slavný skladatel Jacob de Haan. Festival byl završen slavnostním průvo-
dem městem a závěrečným společným koncertem všech orchestrů, kde
najednou hrálo přes tisíc hu debníků. Přeloučští mu zikanti si zájezd i přes
občasnou nepřízeň počasí skvěle užili. Kromě poslechu ostatních or -
che strů a prohlídky malebného města Bad Orb si někteří členové orche -
stru vychutnali i návštěvu nádherných termálních lázní. 

Zájezd se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury. Podě-
kování patří také SRPŠ ZUŠ Přelouč.

Orchestr se nyní začíná připravovat na svůj tradiční vánoční koncert
v Občanské záložně, který se uskuteční 6. 12. od 19 hodin. V lednu čeká
orchestr spolupráce s dirigentem Radkem Baborákem v rámci stipendij-
ního programu MenArt.

Národní dechový orchestr vzdal poctu 
vojenským kapelníkům

V pátek 9. září vystoupil Národní dechový orchestr pod vedením svého
šéfdirigenta Václava Blahunka v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Za-
hájil zde 26. ročník festivalu de-
chových hudeb Fišerův Bydžov.
Dramaturgií koncertu tentokrát
vzdal orchestr poctu vojenským
kapelníkům, kteří stáli u kořenů
dechové hudby a jejich skladby
byly hlavním zdro jem repertoá -
ru českých orchestrů až do ne -
dávné doby. Orchestr orámoval

svůj program slavnými pochody Julia Fučí -
ka. Na začátku koncertu zazněl jeho Vjezd
gladiátorů a kon cert ukončil Florentýnský
pochod. Dále zazněly skladby Jindřicha
Pra večka, Eduarda Kudeláska, Jindřicha
Brejška, Jaroslava Zemana, Karla Bělohoub-
ka a Petra Stříšky. Hlavním sólistou večera
byl trombonista České filharmonie Jan
Per ný. Svých sól se skvěle zho s tili také čle -
nové orchestru, hornistka Kateřina Souku -
pová (absolventka ZUŠ Přelouč, nyní stu -
dentka Konzervatoře Brno), trumpe tis ta
Jan Buček a klarinetista Ondřej Toman. 

Národní dechový orchestr se po velmi náročném roce letos naposledy
představí publiku na koncertě v Sukově síni pardubického Domu hudby
16. 10. Vystoupí zde společně s dechovým orchestrem univerzity z maďar-
ského Szegedu. Orchestr bude dirigovat jeho šéfdirigent Václav Blahunek
a maďarský dirigent József Csikota. 

Začátek školního roku na smyčcovém oddělení
Žáky smyčcového oddělení v le -

toš ním roce čeká dlouhá řada různých
vystoupení, workshopů a soutěží a tak
hned na začátku školního roku se pu -
s tili pilně do práce. V sobotu 17. září
proběhl v sále naší ZUŠ houslový work -
shop s profesorem pardubické kon-
zervatoře Vítem Chudým. Zaměřením
semináře byla technika hry pravé i le-
vé ruky pro nejmladší houslisty i star-
ší žáky. Nové poznatky budou žáci dá -
le rozvíjet na sérii workshopů v říjnu
a lis topadu. Naše škola vymyslela no-
vý projekt společně s hráči Komorní
filharmonie Pardubice. Žáci budou
pod vedením filharmoniků a svých pedagogů po dva víkendy společně
zdokonalovat svou hru a zároveň nacvičovat své party na koncert 20. 12.,

kdy společně provedou v Občan-
ské zá ložně Rybovu Českou mši vá -
noční. Smyčcový soubor se za po-
slední ro ky rozrostl nejen v množ-
ství hráčů, ale také v nástrojovém
obsazení. Soubor pravidelně kon-
certuje v Přelouči a okol ních ob-
cích a slyšet ho můžete například
na tradičním Adventním koncertě
1. 12. v Občanské záložně.

Vedení školy

Fotoseriál: rekonstruujeme domov mládeže IV
I přes to, že před koncem prázdnin to tak nevypadalo, podařilo se nám

splnit, co jsme slíbili. Ve středu 31. srpna 2022 ve 14 hodin jsme mohli otevřít
dveře domova mládeže a ubytovat první žáky naší školy ve zrekonstruo -
va ných prostorách této budovy. Celkem jsme otevřeli 20 nových pokojů
pro 36 dívek a 24 chlapců. Vše ještě není úplně „ideální“, ale na přiložených
fotografiích můžete již nyní vidět značnou proměnu. 

A co nás ještě čeká a na co se můžeme těšit? Pokoje pro ubytované žáky
budou ještě dovybaveny novým nábytkem a dalším zařízením (poličky,
ná stěnky nebo třeba lampičky) a na své dokončení také čekají nové ku-
chyňky, studovna, posilovna a kulturní místnost. Jak již bylo zmíněno, tak
k předá ní zrekonstruovaných prostor stavební firmou dojde nejpozději

18. prosin ce to ho to
roku. V pří štím fo -
 tose riá lu se může -
te těšit na to, jakou
pro měnou pro  chá -
zí část budovy, kte -
rá bude sloužit pro
výuku grafických
obo rů a oboru fo-
tograf.
Miroslav Pavlata

Ředitel školy 

Adaptační kurzy
Od úterý 13. září do pátku 16. září 2022 probíhala série adaptačních

kur zů nových žáků naší školy. V areálu kempu Buňkov nedaleko Přelouče
se po  stupně se svými pedagogy tmelili žáci z prvních ročníků oborů grafic -
kých, oboru fotografic ké ho i z primy gymnázia. I přes občasnou nepřízeň
počasí nakonec vše proběhlo dle plánu, žáci se aktivit účastnili po vět šinou
s chutí a od pří tomných učitelů mají tak velkou pochvalu. A teď už jen vě -
říme, že se dobrý start přetaví v dobré studijní výsledky. 

Tak hodně štěstí a úspěchů v nové studijní etapě, milí žáci! 

Ondřej Vojtěch

Projekt Erasmus+ Odpadky nemusí do koše –
make ART, not pollution jde do finále

Již několikrát jsme čtenáře na stránkách časopisu Rošt informovali o pro-
jektu spolupráce Erasmus+ s názvem Odpadky nemusí do koše – make
ART, not pollution. V dnešním článku bych projekt, který skončil 30. září
2022, ráda shrnula. 

Projekt jsme zahájili 1. října 2020 a jeho cílem bylo zvýšit povědomí žáků
o problematice nakládání s odpady a ukázat jim možnosti, jak odpad správ-
ně recyklovat a upcyklovat. Průběh projektu sice ovlivnila pandemie co-
vid-19, některé projektové aktivity byly pozměněny a projektové období
se muselo prodlužovat, ale i přesto se nám podařilo zrealizovat zahraniční
výjezd do ankarské partnerské školy Tunali Akademi Koleji a zároveň zorga -
nizovat týdenní pobyt tureckých žáků ve škole naší. 

V přípravné fázi projektu žáci v rámci skupinových a individuálních úkli-
dů v Přelouči a okolí shromáždili ve škole odpadky, které poté buď zrecyklo-
vali, nebo je během návštěvy tureckých žáků použili pro výrobu uměleckých
artefaktů, kterými vyzdobili zahradu a budovu naší školy. Stejné aktivity se
odehrávaly paralelně i v turecké Ankaře, kdy následně čeští a turečtí žáci pra -
covali na upcyklaci shromážděných materiálů z ankarských ulic a domácností.

A co si žáci z projektu Erasmus+ odnesli? Kromě toho, že přispěli k větší
čistotě vybraných lokalit v Přelouči a okolí, si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak
je možné odpadky znovu využít a přeměnit v něco hezkého. Také si procvi-
čili angličtinu, naučili se základy turečtiny, překonali sami sebe, když udělali
krok do neznáma a vypravili se do Ankary, kde poznali novou kulturu a na -
vázali nová přátelství. Věříme, že se všem žákům práce na projektu Erasmus+
líbila, a těšíme se na další projekty evropské spolupráce. Výstavu vytvořených
výrobků si můžete prohlédnout ve vestibulu naší školy.

Za projektový tým: Jana Brandová
Fotografie: Kateřina Klapková

Podmínky soutěže naleznete na www.gyasos-prelouc.cz
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Takto jsme 10. 9. 2022 zahájili letošní

skaut ský rok. Společně jsme si zahráli Ry -
 bičky, rybičky, rybáři jedou!; opekli si hady
na ohni; proběhli překážkovou dráhu; po-

stavili věž z kostek nebo si pomalovali ka -
mínky. Bylo to povedené společné odpoled -

ne. Tak a teď hurá za dalšími skautskými do -
brodružstvími.                    Klára Sotonová

VČELKA sociální služby o.p.s. středisko
Přelouč se během letních měsíců zúčastni-
lo hlasování v projektu „Vy rozhodujete, my
pomáháme“ skrze Nadační fond Tesco, kte-
rý poskytuje finanční podporu na realizaci
malých veřejně prospěšných projektů po ce -
lé ČR. Jeho cílem je zlepšovat kvalitu života

v ČR a podporovat udržitelný rozvoj skrze
aktivity lokálních komunit v okolí prodejen. 

Naše terénní sociální služby jsou posky-
továny osobám se sníženou soběstačností
z důvodu věku, chronického onemocnění,
men tálního nebo zdravotního postižení, je-
jichž situace vyžaduje pomoc a podporu dru -
hé osoby. Péče je poskytována v přirozeném
sociálním prostředí klientů a vždy dbáme
na profesionální úroveň s lidským přístupem
s ohledem na individualitu každého člověka.

Abychom mohli poskytovat kvalitní so-
ciální služby v Přelouči a okolí (dojezdová
vzdálenost je 20 km), je pro nás, jako terén-
ní službu, velmi důležitý vozový park. Do hla -
sování v obchodě Tesco jsme se spolu s dal-
šími dvěma projekty zařadili s názvem „Auto

pro pracovníky v sociálních službách“, kdy
cílem našeho projektu bylo zajistit mobilitu
zaměstnanců prostřednictvím pronájmu slu -
žebního vozu. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem, kteří nás v hlasování podpořili, proto -
že jen díky vám a vaší důvěře jsme se umís-
tili na prvním místě a získali tak finanční
prostředky, díky nimž bude snazší zajistit
péči pro naše klienty stávající i budoucí.

V případě zájmu o naše služby či kon -
zultaci se obraťte na sociální pracovnici
Mgr. Terezu Perničkovou, tel. 601 152 699,
e-mail: pernickova@pecevcelka.cz. Více infor -
mací naleznete také na www.pecevcelka.cz.

Vedoucí střediska Přelouč 
Bc. Nikola Trávníčková 
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Příměstské a pobytové tábory DDM
Během hlavních letních prázdnin jsme po-

řádali dva pobytové a tři příměstské tábory. Ve-
lice nás potěšil zájem dětí i rodičů, všechny akce
proběhly bez větších problémů, nepotkaly nás
žádné zásadní zdravotní komplikace a již nyní
plánujeme tábory na příští rok. Termíny táborů
zveřejníme na našich webových stránkách.

Příměstský tábor I.
Tábor se konal v termínu 11. 7. až 15. 7. 2022

s účastí 24 dětí. Vzhledem k tematickému zamě-
ření tábora „Výtvarně – tvořivý“ měly převahu
holčičky. Kromě tvoření jsme ale stihli i spoustu
dalších aktivit – vyrazili jsme vlakem na výlet na
farmu do Starého Kolína, vykoupali jsme se v Se -
míně a navštívili jsme přeloučskou Záchranku,
kde jsme si kromě zajímavého vyprávění záchra-
nářů vyzkoušeli mnoho praktických dovedností.
Velké poděkování patří vedoucím Tereze Dvo-
řákové a Kristýně Dvořákové.

Vedoucí tábora Lucie Dvořáková

Příměstský tábor II.
Tábor se konal v termínu 15. 8. až 19. 8. 2022.

Tábor byl zaměřený na poznávání okolí Přelou-
če. Počasí nám velmi přálo a tak jsme postupně
navštívili přírodní koupaliště Semín, koupaliště
Konopáč u Heřmanova Městce, rozhlednu Bar-
borka a choltickou oboru okolo zámku, Vodní
svět Kolín a mělické písníky. Díky skvělým ve-
doucím Lucii Březinové a Kristýně Štainerové
jsme prožili, společně s dětmi, nádherný týden.

Vedoucí tábora Pavel Hrdý

Příměstský tábor III. 
Tábor se konal v termínu 22. 8. až 26. 8. 2022.

První den si děti vyrobily velkého sedmihlavého
draka, zjistily, co drak večeří, hledaly pohádkové
kamarády. Další den jsme jeli na výlet do Choltic,
kde jsme navštívili expozici černého divadla. Kaž-

dý den jsme hráli spoustu her – princezna Písnič-
ka, pohádkové bingo, sčítání poddaných... Super
bylo koupání v semínském písáku, opékání párků
a závěrečná pizza. Poděkování za starost o děti
patří vedoucím Valentýně Lemberkové a Barbo-
ře Kysilkové.

Vedoucí tábora Blanka Leksová

Pobytový tábor Krkonoše 
Tábor se konal v termínu 7. 7. až 16. 7. 2022

v nádherném prostředí Rokytnice nad Jizerou.
V chatě Družba jsme měli zajištěnu plnou penzi

a perfektní turistické i sportovní vyžití. Podnikali
jsme poznávací výlety do okolí s množstvím her
okolo chaty. Během dvou celodenních výletů
jsme navštívili sklárnu Novosad v Harrachově
a pramen Labe. Pán hor Krakonoš nad námi
opět držel ochranu a zajistil pěkné turistické po-
časí. Doprovod dětí tvoří už léty prověřená par-
ta: Hanka Špačková, Kristýna Štainerová a Pa-
vel Hrdý ml.

Vedoucí tábora Pavel Hrdý st.

Pobytový tábor Skřítkové
Termín tábora byl 16. 7. až 23. 7. 2022. Děti

strávily týden v krásné přírodě Jizerských hor,
v penzionu Krásná v obci Pěnčín. Duch MUHU
požádal děti, aby mu pomohly jako skřítkové
s péčí o jizerskou přírodu, kterou v době nemoci
zanedbal. Skřítkové sázeli semínka hledali brouč -
ky, odchytli zatoulaná zvířata, hledali stopy, s vy-
robenou lucernou se vydali do kouzelného le-
sa, lovili stíny zvířátek, stavěli domečky. Vydařil
se výlet na kozí farmu a vláčkem na Černou
studnici.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ

V sobotu 13. srpna se mladí hasiči z Přelouče
vydali na týdenní pobyt. Cílem soustředění ne-
bylo pouze zlepšení fyzické kondice, ale přede-
vším sjednocení kolektivu a komunikace v tý-
mu. Děti každé dopoledne trénovaly požární
sport. Odpoledními aktivitami byly především
hry a různé přednášky například o první pomo-
ci. Uspořádali jsme také diskotéku, nechyběla
noční hra, návštěva wellness a táborák s opéká-
ním buřtů. Děti si týden velmi užily a už se těší
na další rok. 

kolektiv vedoucích ČHJ – HS Přelouč

Hasičské soustředění 2022 – Horní Bradlo
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Všude, kde se poskytuje péče lidem v závěru života, je nesmír -
ně důležité znát a používat zásady paliativní péče. Co je tímto má -
lo známým termínem myšleno? Zjednodušeně bychom mo hli
říci, že se jedná o specifickou péči poskytovanou vážně nemoc-
ným lidem, která si již neklade za cíl vyléčit, ale zmírnit nepříjem -
né a mnohdy bolestivé symptomy nemoci. 

Protože si uvědomujeme důležitost a přínos paliativní péče
také pro klienty našeho Domova, kteří jsou vážně a nevyléčitel -
ně nemocní, hledáme stále nové cesty k tomu, jak se v této ob-
lasti zlepšovat. 

Nejprve jsme požádali odborníky, aby zkontrolovali způsob,
kterým obecnou paliativní péči poskytujeme. Výsledkem bylo
zí skání certifikátu Paliativního přístupu v sociálních služ -
bách v ROZŠÍŘENÉ podobě. Tento typ osvědčení obdrží pouze
ty organizace, které péči v závěru života zvládají již na pokročilé
úrovni.

Dalším krokem, ze kterého máme opravdu velkou radost, je
na vázání spolupráce s Domácí hospicovou péčí, která je sou -
částí Oblastní charity Pardubice. Toto „partnerství“ je zatím
v začátcích, ale už teď se těšíme na to, jak se vzájemně oboha-
tíme. Již na podzim proběhnou první stáže našich zdravotních
sester v Oblastní charitě Pardubice, aby si prohloubily své zna-

losti v paliativní péči a mohli jsme je tak využít u klientů našeho
Domova. Věříme, že vzájemná spolupráce přispěje ke zlepšení
kvality péče v závěru života našich klientů.

Již 9. října, ve Světový den hospicové a paliativní péče, 
s Vámi budeme na našem facebooku a webových stránkách
www.domovufontany.cz sdílet video o obecné paliativní péči
v Domově u fontány. Pokud Vás toto téma zajímá, určitě si
ho nenechte ujít!

Zdroj obrázku: Freepik.com

10/22

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

Péče v závěru života je stejně důležitá, jako v jeho průběhu. A my ji chceme umět.

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Zprávy z Klasu
Na programu Klubu aktivní senior jsme

mě li tentokrát výlet do Světlé nad Sáza-
vou. Na zám ku mají od září otevřeno pou -
ze o ví   ken    dech, proto se náš výlet konal již
30. srpna.

Po příjezdu jsme navštívili kostel sva -
tého Václava, který byl postaven před ro-
kem 1203. V 17. století zde byli pohřbeni
manželé Trč kovi z Lípy, kteří také vlastnili
hrad Lichnice. Od kostela jsme se přesu-
nuli na zámek, kde jsme navštívili expozi ci
historického skla spo jenou s výstavou Sklo
mluví skrz staletí. Někteří členové si pro-
hlédli také park přiléhající k zámku. Od-
poledne skupina „chodců“ vyrazila na Cy -

rilometodějskou stezku do obce Smrčná
a odtud vlakem zpět do Přelouče. 

Expozici skla, která je zapůjčena ze sbí-
rek Uměleckoprůmyslového muzea v Pra -
ze, dopo ručujeme ke zhlédnutí. 

Poslední víkend v září navštívíme s prů -
 vod cem město Nymburk, odkud pojede-
me lodí Blanice do Poděbrad.

Kubátovi

Hledáme právě vás!

TECHNIK

Jaká bude náplň Vaší práce

• technické poradenství pro

zákazníky

• obsluha zákazníků v prodejně

Parkerstore

• jednání se zákazníky a tvorba

nabídek

• jednání s dodavateli a tvorba

poptávek

• spolupráce s ostatními členy

našeho týmu

Nabízíme velice pestrou práci,

v které se lze naučit mnoho nových

znalostí +420 606 746 008

http://www.seall.cz

seall.cv@seall.cz

Milí čtenáři Roštu,
v termínu od 12.–17. 9.
2022 probíhal běh: PŘE-
LOUČ BĚŽÍ PRO PĚS -
TOU NY v rámci Týdne
(pro) pěstounství. Vzhle-
dem k tomu, že v tomto
týdnu běhu počasí nepřá-
lo, tak mnohokrát děkujeme všem zúčastněným.
Velké díky patří i Základní ško le Přelouč, Smetano -
va 1509, jejíž žáci osmých a de vátých tříd se bě hu
zúčastnili. Za spolupráci s or ganizací běhu u nás
v Přelouči děkujeme pra covnicím orgánu so ciál -
ně-právní ochrany dětí z Městského úřadu Přelouč. 

Mgr. Pavlína Křepská, 
vedoucí služby Podpora pro pěstouny 

ŠKOLNÍ POMŮCKY PRO DĚTI
ZDARMA

Chybí vašim dětem ještě nějaké školní po-
můcky? Do konce října je budeme rozdávat u nás
v NZDM Jakub klub na adrese Českobratrská 90
(kousek od Billy) od pondělí do čtvrtka, od 12 do
17 hod. Pomůcky jsme získali ze sbírky Školákům
od srdce, která proběhla v přeloučském Tescu po -
slední sobotu v srpnu. Sbírku pořádala Diakonie
Českobratrské církve evangelické a TV Nova. MOC
DĚKUJEME! Pomůcky jsou určeny dětem ze zne -
výhodněných rodin – rodiny samoživitelů, rodiny
v hmotné nouzi, rodiny v nepříznivé sociální si-
tuaci. Tak se zastavte, ať nám to tam nezůstane!

Rita Levinská,
vedoucí služby Podpora rodiny

PODZIM V JAKUB KLUB
Školní rok nám začal s mírným

očekáváním. Situace na Ukrajině se zatím nemě-
ní. Lidé, kteří prchli před válkou, jsou stále v nejis-
totě, co bude. Mnoho dětí, které přišly do České
republiky před prázdninami, již muselo nastoupit
od září do škol. Tato situace se výrazně odrazila
i na dění v našem klubu. Ve srovnání s pololetím
loňského roku došlo k nárůstu počtu návštěv
v klubu. Např. v červnu 2022 stoupla návštěvnost
oproti loňskému roku o 55 %. A také k navýšení
počtu prvokontaktů z 22 na 77. Během 1. polo-
letí chodilo do klubu 27 ukrajinských dětí.

S dětmi a mladými, kteří chodí do našeho klu -
bu, nejčastěji řešíme potřeby spojené s podpo-
rou školních dovedností, potřebou poskytnou po -
radenství, vytvářet funkční sociální vazby mezi
vrstevníky a rodinou. 

V září jsme se s dětmi zúčastnili akce Roz -
běh něme pěstounství, které se konalo v týdnu
od 12. 9. do 18. 9. 2022. Trasu dlouhou 2,3 km jsme
úspěšně zvládli a děti za svou aktivitu získaly od-
měnu, ze které měly radost. 

Od října nastavujeme v klubu pravidelný pro-
gram aktivit. V pondělí se děti můžou těšit na
tancování, v úterý bude probíhat aktivita spojená
s tématem měsíce, ve středu bude aktivita zamě-
řená na nácvik pracovních dovedností a ve čtvr-
tek v klubu tvoříme. Téma měsíce nese název „Na
startu“ a zaměříme se na nové začátky, poznávání
svých silných stránek a vlastní identitu. Pravidel-
ně v časech od 13:00 do15:00 bude probíhat po-
moc s domácími úkoly, podpora školních doved -
ností a nácvik českého jazyka.

S dětmi každoročně realizujeme projekt „Děti
pomáhají dětem“, cílem kterého je učit děti soli -
daritě s druhými. Na Misijní neděli 23. 10. 2022

připravíme drobné výrobky, které budeme nabí-
zet u kostela sv. Jakuba po mši svaté za dobrovol-
ný příspěvek. Získané finanční prostředky odešle-
me s dětmi na pomoc jiným dětem v zahraničí. 

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí Jakub klubu

SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ 
A POZVÁNÍ DALŠÍCH 

Ve středu 12. 10. 2022 máme pravidelné se-
tkání dobrovolníků od 17.00 v Jakub klubu. Po-
kud přemýšlíte, že byste se mohli zapojit, přijďte
si s námi nezávazně popovídat. Další setkání dob-
rovolníků bude ve středu 16. 11. 2022, kdy bude-
me slavit i našeho patrona sv. Martina, od 16.00 ve
Vinotéce u Kotýnků. Na programu bude i poví-
dání o Cejlonu naší dobrovolnice Veroniky. Vstup
je volný, srdečně zveme. 

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, 
koordinátorka DC

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

O víkendu 2. až 4. září 2022 se turistický oddíl
přeloučského Orla účastnil své první zahraniční
vý pravy. Měla rozměr sportovní, duchovní i vzpo -
 mínkový. V obci Poluvsie nedaleko Žiliny jsme
spo  lupořádali společně se Slovenským klubem se -
verských a japonských plemien a ústředím Orla
závody v mini dogtrekkingu (sportu, který spo čí -
vá v chůzi/běhu psovoda se psem na vodítku na
delší a náročnější trase). Původně jsme měli v plá -
 nu výšlap po okolí, ale nakonec jsme se nečeka-
ně zapojili přímo do závodu – naše členka Jitka
Pav lí ková jako psovodka závodila s vypůjčeným
křížencem husky a slovenského čuvače. Dopro-
vodil jí tým ve složení Stanislav Juránek, Roman
Morcinek a Ma těj Pešta (ostatní poutníci šli vol -
nějším tempem kratší vzdálenost). Vzdálenost

13,5 km s převýšením zhruba 400 metrů v poměr-
ně náročném horském terénu překonala naše zá-
vodnice bez předchozí přípravy v čase 02:58:58,26
a umístila se v kategorii žen na osmém místě z pat -
nácti. Součástí programu byla též návštěva boho -
služby a setkání s žilinským biskupem Tomášem
Galisem, se kterým starosta celostátního Orla
Sta nislav Juránek položil věnec k pomníku Jozefa
Gabčíka, rodáka z Poluvsie. Připomněli jsme si tak
80. výročí atentátu na Heydricha a hrdinství Joze -
fa Gabčíka, člena Orla. Akci, které se zúčastnilo
sedm poutníků a kterou podpořilo finančně
ústředí Orla, hodnotíme jako velmi podařenou.

V sobotu 22. října se vrátíme na východočes -
kou Svatojakubskou cestu a absolvujeme trasu
z Čes ké Skalice do Jaroměře, kterou se nám v srp-
nu nepodařilo uskutečnit. Délka trasy je zhru-
ba 25 km. Sraz je v 9.00 u kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie v České Skalici, vlak z Přelouče jede
v 7.22. Bude to naše letošní poslední putování.
Členové oddílu obdrží za registrační poplatek
200 Kč tzv. credenciál, do kterého si budou moci
zapisovat ušlé trasy, případně do něj obdrží ra-
zítko toho kterého kostela, který po cestě navští -
víme. Více infor mací lze získat na e-mailu kum-
styr@atlas.cz nebo na facebookových stránkách
(Centrum svatoja kubských poutníků Přelouč).

Matěj Pešta, Orel Přelouč

Turistický oddíl přeloučského Orla 
reprezentoval na Slovensku
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Vážení čtenáři, 
dnes jsem si dovolil místo mé ho
příspěvku vložit článek, který pro
vás připravili kolegové z oddělení
tisku a prevence Policie ČR. Připo-
juji se k jejich radám a apeluji na
vás, neberte tyto rady na lehkou
váhu. Děkuji.

Leoš Slavík, velitel MP Přelouč

Chraňte nejen sebe, ale i váš majetek
S blížícím se podzimem přinášíme několik rad a doporučení, jak

chránit nejen sebe, ale také svůj majetek. 
Dny se začínají krátit a počasí posledních dnů, vytrvalé deště a ranní

mlhy značně snižují především viditelnost všech účastníků silničního
provozu. Připomeňme si společně základní pravidlo „přežití“ v silničním
provozu a to je „vidět a být viděn“. Proto nezapomínejte používat reflex -
ní oblečení či doplňky z reflexních materiálů, které odrážejí světlo až na
vzdálenost 200 metrů a můžou vám zachránit život. Umísťujte je vždy na
nejvíce pohyblivou část těla a především směrem do středu vozovky.

Někteří z vás ještě stále podnikají různé výlety, houbařská sezóna je
v plném proudu, a proto myslete také na to, aby ve vašem zaparkova-
ném vozidle, často i v odlehlých místech, nezůstaly viditelně žádné cen-
nosti, které mohou a bývají pro zloděje velkým lákadlem. Stokrát řečená
poučka, že „auto není trezor“, pro mnoho lidí dostojí svému účelu až ve
chvíli, kdy se jim přihodí nějaká nepříjemnost. 

q  Neparkujte na odlehlých místech – využívejte hlídaná parkoviště
(je-li k dispozici).

q  Vždy se přesvědčte, že máte vozidlo řádně uzamčené.
q  Nenechávejte žádné věci viditelně ve vozidle (ani na malou chvíli).
q  V zavazadlovém prostoru zatahujte roletu k zamezení průhledu do

prostoru.

Ještě jedna důležitá věc stojí za připomenutí. Před jakýmkoli výletem,
odchodem z místa bydliště si zkontrolujte, zda máte plně nabitý mobilní
telefon, který v případě, že nastanou nepředvídané komplikace, vám
usnadní jejich následné řešení.

Pro mnohé chataře a chalupáře končí také letní sezóna a je proto ve-
lice důležité zabezpečit rekreační objekty nejen před zimou, ale především
před zloději. Celý objekt řádně zajistěte, zkontrolujte okna, okenice, dve -
ře a případně z chaty odvezte vše, co by mohlo být lákadlem pro zloděje.
Doporučujeme objekty zajistit elektronickým zabezpečením a mecha-
nickými zábrannými prostředky jako jsou bezpečnostní zámky, mříže
nebo uzamykatelné okenice. 

por. Mgr. Andrea Muzikantová 
Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje

Kancelář ředitele krajského ředitelství, Oddělení tisku a prevence

Městská policie Přelouč

Pravidla silničního provozu 50
Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat

znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním.
Strohá formulace podmínek zákona v praxi znamená, že i v případě, kdy
řidič pro předjíždění nepoužije sousední jízdní pruh, musí dávat zna-
mení o změně směru jízdy. To proto, aby na manévr upozornil zejména
řidiče předjížděného vozidla, který by mohl ve stejnou dobu uvažovat
o odbočení vlevo, vpravo s nadjetím si, anebo třeba o objíždění překáž-
ky. Dalším účastníkem provozu, který by měl tuto informaci včas získat,
je řidič vozidla jedoucího vzadu, za předjíždějícím. Mohlo by se totiž stát,
že i tento řidič uvažuje o předjetí, tentokrát dvou či více vozidel jedou-
cích před ním a mohlo by dojít k bočnímu střetnutí zúčastněných vozi-
del. S tím přímo souvisí zákonná povinnost „neohrozit řidiče jedoucího
za ním“. Předjíždějící řidič před započetím manévru, by se měl alespoň
pohledem do zpětného zrcátka přesvědčit, že řidič jedoucí ve vozidle
za ním, již úkon předjetí nezahájil. Znamení o změně směru jízdy řidič
musí dát i v případě předjíždění cyklisty. Ač se nám může zdát výše uve-
dené logickou samozřejmostí, silniční realita odhaluje jiné skutečnosti.
Třeba nešvar řidičů rychlejších vozidel sportovního typu, znamení o změ -
ně směru jízdy vůbec nepoužívat. K tomu je nutno dodat, že řidič před -
jížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíž -
dění, což v praxi také nezřídka není dodržováno. (pokračování příště) 

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

Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč

Úřad práce ČR evidoval k 31. 8. 2022 celkem 240 706 uchazečů o za -
městnání (UoZ). Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,3 %. Míra ne -
zaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EURO STATU (za
červen) nejnižší v celé EU a to 2,4 % (průměr EU 5,9 %). 

Informace o nezaměstnanosti – 
Pardubický kraj – srpen 2022

K 31. 8. 2022 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Par -
dubicích celkem 8 695 UoZ. Podíl nezaměstnaných vzrostl na 2,5 %. Pod-
statný vliv na počet nově evidovaných UoZ mají cizinci s dočasnou
ochranou (z Ukrajiny), jichž se nově v srpnu zaevidovalo téměř 300.
V menší míře se pak na nárůstu podílejí absolventi či pracovníci ze škol -
ství. V neposlední řadě firmy z důvodu energetické krize optimalizují
své náklady, jedním ze způsobů je i ukončování, či neobnovování pra-
covních poměrů, zejména s pracovníky v pomocných profesích. Během
srpna podalo žádost o zprostředkování zaměstnání v rámci Pardubické-
ho kraje 1 834 lidí. Nejvíce v okresu Pardubice (696 osob) a nejméně okres
Svitavy (363 osob). Naopak z evidence odešlo 1 372 osob. V srpnu 2022
zaměstnavatelé nahlásili 1 143 nových volných pracovních míst. Důvo-
dem, proč se ne vždy daří spárovat volná pracovní místa a evidované UoZ
je především ne vyhovující struktura UoZ, přičemž nabízené pozice jsou
především cílené na manuálně pracující, fyzicky zdatnější, v ideálním pří -
padě vyučené v technickém oboru, kterým nevadí práce na více směn. 

Informace o nezaměstnanosti – 
okres Pardubice – srpen 2022

K 31. 8. 2022 bylo evidováno 3 083 osob. V průběhu srpna došlo
v okrese Pardubice k nárůstu počtu nezaměstnaných o 187 osob. Podíl
nezaměstnaných osob na obyvatelstvu se zvýšil na hodnotu 2,6 %. Na
poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 8. 2022 evidováno celkem
7 421 volných pracovních míst. Z celkového počtu vol ných pracovních
míst bylo pouze 560, tj. 7,5 % míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších

6 861 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze za-
hraničí. 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 srpen 2022 byla v obcích re-
gionu Přeloučsko: Žáravice 7,4 % (5), Morašice 6,4 % (3), Újezd u Pře-
louče 5,2 % (7), Urbanice 5,1 % (2), Sopřeč 4,8 % (9), Sovolusky 4,6 % (4).

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

Milostivé léto II. Je to pomoc určená všem, kteří mají soudní exe-
kuce u veřejnoprávních institucí. Nemusíte platit vysoké úroky a pe -
nále. Státní firmy a veřejné instituce Vám je odpustí, pokud od 1. 9. do
30. 11. 2022 uhradíte celou zbývající jistinu dluhu (tedy původní dluh
bez úroků, penále apod.) a k tomu zaplatíte poplatek 1 815 Kč exeku-
torovi. Více informací najdete na www.milostiveleto.cz. 

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 218 3,5

Chvaletice 84 4,0

Břehy 29 3,8

Choltice 22 2,7
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Běžný chod dnešní mateřské školy (dále MŠ) Za Fontánou
se od školního roku 1939/1940 zásadně nezměnil – škola
zprostředkovávala vzdělání pro děti od tří let až po jejich nástup
na základní školu. Měnila se „jen“ doba, normy, vzdělání učitelek
(mužů-pedagogů v této škole za uplynulých 80 let mnoho ne-
pracovalo) a podobně. Tak např. přinejmenším ve 40. letech
20. století se ve škole často hrálo loutkové divadlo, o Vánocích
se zase konala, jak uvádí kronika, „slavnost vánočního stromku“.
Na konci školního roku 1940/1941 se pak děti předvedly na be-
sídce v Občanské záložně. V polovině 40. let 20. století stoupl
počet zapsaných dětí k osmdesáti, pedagogický dozor obstará-
valy ale stále jen dvě učitelky. Po Vánocích roku 1944 byla budo -
va zabrána německými vojáky, kteří ji užívali až do květnových
dnů roku 1945, výuka tak musela být přerušena. Bylo třeba řešit
průběžně také opravy budovy, např. rovná střecha budovy způ-
sobovala již ve 40. letech 20. století problémy (čas od času jí za-
tékalo), bylo ji tedy nutné opravit. Činnost školy se tehdy hradila
částečně též z výtěžků různých dětských besídek.

Technickou novinkou školního roku 1945/1946 bylo zavede-
ní radiopřijímače s reproduktory do všech oddělení. V prosinci
1945 totiž vzniklo ještě třetí oddělení a celkem měla škola až
95 dě tí (tolik jich je dnes ve čtyřech odděleních, je ovšem třeba
říci, že v prů běhu roku jejich počet dříve většinou klesal) a tři uči -
telky. Ve školním roce 1946/1947 bylo zřízeno rodičovské sdru-
žení, ško la získávala stále více místností v budově, začala také
vařit a stoupal počet zaměstnanců. Na počátku 50. let 20. století
ale počet docházejících dětí poklesl na 50 a škola tak fungovala
dočasně opět jen se dvěma odděleními (do ledna 1953). V men-
ším rozsahu byla škola již tehdy v provozu i přes letní prázdniny.
V polovině 50. let stoupl počet dětí opět zhruba na osmdesát.
V té době žáci školy vystupovali v KVT (dnešní Orlovně), ale cho-
dívali zpívat a tan covat např. i do podniku Vývoj (bývalé čoko-
ládovny EGO). Ve školním roce 1957/1958 bylo do školy přihlá-
šeno více jak 100 dětí, ale mohlo jich být přijato pouze 90 (a i tak
to bylo na hranici kapacity).

Od konce 50. let 20. století pak nacházíme v kronice dnešní ma-
teřské školy Za Fontánou několik desetiletí také zápisy o tom, jak
si učitelky školy zlepšovaly při práci vzdělání a jak se zapojovaly
do veřejného života. Tehdy také začala spolupráce školy s Teslou
a Zbrojovkou, které měly nad školou tzv. patronát (financovaly
některé její aktivity a pomáhaly jí v materiálním rozvoji). Mohlo
se tak více jezdit na autobusové výlety (typicky Kunětická hora,
Kladruby nad Labem, Žehušice, Choltice, Hrádek u Nechanic, Par-
dubice, Žleby, Krasnice, Praha, Babiččino údolí, Holice, Veselý ko-
pec, Kočičí hrádek a tak dále). Průběžně se také zlepšovalo vy-
bavení herními prvky na zahradě školy.

1. května 1958 byla otevřena nová školní třída v domě čp. 864
v dnešní Ledrově ulici (šlo o bývalou vilu ředitele továrny EGO).
Až do školního roku 1960/1961 to bylo vlastně čtvrté oddělení
první přeloučské mateřské školy. Tím stoupl počet dětí ve škole
na 120, ale využití by dle zápisů v kronice mělo určitě i páté od-
dělení. Zaměstnanci se zapojovali také do budování města a ze-
mědělských prací – např. ve školním roce 1960/61 prý odpraco-
vali 56 hodin při budování koupaliště na Slavíkových ostrovech

a 112 ho din při okopávání řepy. Ve školním roce 1961/1962 došlo
k otevření druhé třídy v budově čp. 864 a vznikla tak nová samo-
statná přeloučská škola, od konce roku 1968 pod správou Tesly.
Tehdy bylo však nutné řešit také špatný stav budovy první ško-
ly – opravy byly dlouho odkládány (vytápění, střecha) a hrozilo
prý i její uzavření. Naštěstí se podařilo situaci zvládnout díky po-
moci Zbrojovky a místní STS (strojní traktorové stanice). Není
bez zajímavosti, že před rokem 1989 se na opravách domu a vy-
bavení školy vůbec podíleli často také rodiče dětí.

Ve školním roce 1969/1970 uspořádaly obě přeloučské ma-
teřské školy výstavu prací dětí u příležitosti mezinárodního dne
dětí, dle kroniky šlo o první výstavu tohoto druhu v Přelouči. Na
počátku 70. let 20. století mělo každé oddělení školy dvě učitel-
ky. Tehdy také začala spolupráce s místním domem pionýrů –
jeho zaměstnanci chodili pouštět do MŠ filmy. Nešlo pominout
ná vštěvy předškoláků v místní základní škole (podobně děti z jeslí
chodily „nakukovat“ do mateřské školy). Problém s nedostatkem
míst v místních mateřských školách se v 70. letech 20. století řešil
také tím, že byly přeloučské děti dováženy do školy ve Lhotě. Tato
MŠ, která sídlila v domě čp. 57, byla otevřena v roce 1970 za spo-
lupráce MNV a JZD. V roce 1972 se připojila Tesla a byly zde umís-
těny i děti zaměstnanců tohoto podniku (v provozu byla do ro-
ku 1990, od roku 2012 se tu potom nachází soukromá MŠ Veselý
panáček). Dále se děti vozily i do Břehů, Valů a Veselí.

Zmíněné jesle byly dříve v zestátněných vilách čp. 745 v Ne-
rudově ulici (zde již od roku 1951) a čp. 662 v Žižkově ulici (měly
být zřízeny k roku 1960). Lze soudit, že provoz ukončily počát-
kem 80. let 20. století, kdy byly otevřeny nové jesle v Kladenské
ulici, resp. v roce 1982 jsou zmiňovány jen mikrojesle v Žižkově
ulici, ale i ty postupně ukončily činnost.

Ze zajímavého souboru fotografií ze života přeloučských jeslí
z přeloučských sbírek vybíráme tu z 30. června 1961, na které vi-
díme skupinu dětí a učitelek na procházce (menší děti jedou ještě
ve velkých kočárcích). Soupis použité literatury a pramenů bude
uveden na konci 3. části článku.

Mgr. Matěj Pešta, 
správce muzejních sbírek, KICMP, 

+420 731 697 085, muzeum@kicmp.cz

Z historie mateřského školství v Přelouči (2. část)

Poměrně často se autoři životopisných textů po koušejí odvozovat po-
vahu osobností od charakteru krajiny, v níž se tyto osobnosti narodily
a pro žily svá raná léta. Tak jako prudkost a tvrdohlavost Karla Havlíčka Bo-
rovského je dávána do souvislosti s drsným koutem Českomoravské vrcho   -
viny kolem Borové, tichá a vážná povaha jeho manželky Julie je údajnou
analogií ztišeného kraje kolem Svojšic. Jarmila Hrejsová-Chýnová na toto
téma napsala následující slova: „Byla to žena vážná a málomluvná, jak
svědčí její vrstevníci. Snad lesní samota, v níž vyrůstala pod hradbou Že -
 lezných hor, měla vliv na její povahu.“ Růžena Vojtěchová pak dala této
romanticky idealizované vizi básnickou podobu: „Ve vážnou vyrůstá dív -
ku./ Snad ticho že lesů pije./ Svůj život když vkládá do rukou muže,/ bouř-
livá blíž je melodie.“ Později se někdy děje i opak – krajina je pozměněna
pomníkem svého slavného rodáka.

Cyklus našich článků se uzavírá. Vracíme se tam, kde jsme začali – ve
Svojšicích se roku 1826 na rodila budoucí manželka Karla Havlíčka Bo-
rovského a od roku 1936 je zde tento fakt připomínán důstojným pomní -
kem a pamětní deskou.

Cesta k vytvoření svojšického pomníku
Vznik místního pomníku byl především zásluhou Ferdinanda Jelínka

(1898–1955), pardubického rodáka, naturalizovaného posléze ve Svoj-
šicích. F. Jelínek byl kapelníkem, učitelem
hudby, etnografem, historikem, kroniká-
řem, mužem, který měl podíl i na zachová-
ní svojšické tvrze. Po zániku Rakouska-Uher -
ska pojal úmysl právě před ní vybudovat
pomník Julie Sýkorové-Hav líčkové. Sám na
realizaci takového projektu, a to ani za pod-
pory místních, nestačil, a tak se posléze sta-
la snaha o vy budování pomníku projektem
celého regionu (Přeloučska, zčásti i Pardu-
bicka) a záhy i nadregionálního významu
(s vý znamnou angažovaností emancipova-
ných žen). Vznikl Výbor pro postavení pa-
mátníku Julie Havlíčkové, v němž zasedali
zástupci různých okolních obcí a spolků a je -
 hož místopředsedou byl právě Ferdinand
Jelínek. (Předsedou se stal Josef Dvořáček,
vrchní komisař okresního úřadu v Přelouči.)

Stěžejním úkolem výboru bylo zajištění finanční stránky projektu. Vý-
znamnou částkou 5000 Kč (zhruba 1/3 celkových nákladů na pomník) při -
spěla Ženská národní rada, z jiných vyšších částek připomeňme 1000 Kč
(vedle zdarma poskytnutého stavebního materiálu) Leopolda Thuna.

Jiným důležitým úkolem bylo rozhodnout, jak bude pomník vypadat.
Matěj Pešta mě upozornil na dokumenty dokládající to, že výběr podoby
pomníku přinesl i něco „zlé krve“. Vybrán byl návrh mladého, neznámého
Bohuslava Buriana (1913–1981) z Bechyně, který v roce odhalení pomníku
teprve dokončoval studia v ateliéru profesora Karla Dvořáka v Praze. Ne -
vybrán zůstal projekt Miloslava Bašeho (1887–1959), již zavedeného so -
chaře, působícího v Pardubicích. Zdá se, že výbor byl názorově rozdělen na
podpůrce Bašeho (někteří Svojšičtí i F. Jelínek) a podpůrce Buriana (okol-
ní (např. Přeloučští) a Ženská národní rada). Dokládají to dva dopisy ode -
slané výboru a F. Jelínkovi 10. května 1936 pardubickým architektem Kar-
lem Řepou, jenž měl mít na Bašeho pomníku také jistý podíl. „Mluvím za
Bašeho, jehož se některé věci v postupu velmi dotkly…“ (Ve větě je opravena
pravopisná chyba ve shodě podmětu s přísudkem.) Dopis F. Jelínkovi má
osobnější ráz, Řepa děkuje Jelínkovi a svojšickým občanům za podporu
a v závěru dodává: „Posudky a výklady přes práce Bašeho byly mnohde
urážlivé a nešetrné. Je to můj nejlepší kamarád, který je tak talentovaný
a schopný, že ani mne nenáleží jeho práce posuzovati – na tož nějací –
intelektuálové z Přelouče. (Honzové!)“ (Řepovy chyby tentokrát v textu

ponechávám.) Prameny naznačují, že na volbu Burianovy verze pomníku
měly kromě Řepou opovrhovaných „Honzů z Přelouče“ značný vliv i ženy
z Ženské národní rady.

Busta Julie Havlíčkové je tedy dílem Bohuslava Buriana, který popsal
i proces vzniku její podoby: „Byv pověřen vytvořením pomníku Julie Hav -
líčkové, prostudoval jsem její strastíplný život, chtěje zachytit jemné rysy
její povahy i duševního života. Tichý smutek, zračící se ve tváři ženy-mu -
čednice, byl mně vodítkem při komponování busty. Nechávám však vyzníti
i jemný úsměv, který se jí ve skutečnosti ani nedaříval, aby bylo vyjádřeno
i vítězství jejího života, jako žensky něžného, skromného, ale cílevědomého
a významného podílníka na díle Havlíčkově.“ Dle mého mínění vznikl spíše
jakýsi prototyp ženy zápasící se svým osudem. Rysy busty připomínají i Bo -
ženu Němcovou nebo, dle mínění B. Lohnického, Charlottu Masarykovou.

Odhalení pamětní desky 
a pomníku Julie Havlíčkové

Odhalení pomníku předcházely kulturní programy v Přelouči a Chol -
ticích, odkud se pak mnozí vydali 21. 6. 1936 do Svojšic. Zde byla odhalena
nejprve pamětní deska na rodném domě Julie Havlíčkové. Hlavním řeční-
kem při odhalení desky byl Josef Plavec (1905–1979), pedagog, hudební
historik, teoretik a skladatel z Heřmanova Městce. Jeho řeč připomněla
pře devším životopisná fakta Julie Havlíčkové. Posléze byl odhalen pomník
Julie Havlíčkové u svojšické tvrze. Zde zazněla řeč předsedkyně Ženské ná-
rodní rady a senátorky Františky Plamínkové (1875–1942) a Jarmily Hrej-
sové (nar. 1909). Ženská národní rada patřila k hlavním protektorům oslav
21. 6. ve Svojšicích, její pardubický klub uspořádal u příležitosti těchto oslav
dokonce autokarový zájezd. Ženy vzaly celou věc za svou. V projevech
obou výše zmíněných zazněly i obecnější úvahy o roli ženy ve společnosti.
Františka Plamínková posléze odhalila pomník Julie Havlíčkové.

Další významná účastnice slavnosti Růžena Vojtěchová (1903–1943) za -
 znamenala nečekané a zároveň nejdojemnější okamžiky slavnosti: „Skrom-
ňoučká, s několika polními květy v rukou sedí mezi několika členkami Žen-
ské národní rady neteř Julie Havlíčkové B. Sýkorová z Prahy. Co asi táhne
její starou hlavou při slavnosti? Vedu ji po ukončení aktu k pomníku, u ně -
hož ji chci vyfotografovati. Nebude to snadné, je obklopen účastníky. Prosba
o uvolnění. Vysvětlování, kdo je dáma, kterou vedu opatrně za loket, neboť
ji chůze unavuje a zrak dosti neslouží. „Kdo že je to? Neteř Julie Havlíčko -
vé?“ Údiv na všech
stra nách. Šepot jde
dál, zatím co všichni
velmi ochotně ustu-
pují a plni úcty hledí
na stařičkou skrom-
ňoučkou dámu. Ni-
kdo neměl tušení o je -
 jí přítomnosti. Ne boť
pořadatelstvo a jistě
velmi nemilým nedo -
 patřením opominu-
lo uvítati ho s ta snad
nejvzácnějšího. Budiž jeho účast aspoň zde zaznamenána i úcta, jíž se
mu dostalo ve Svojšicích u prostých venkovských lidí.“

Další osudy pomníku Julie Havlíčkové
Pomník skláda jí cí se z busty od B. Buria na a žulového podstav ce od

Josefa Pleskota z Heř manova Městce, jakožto i doprovodný kámen se
jménem Julie Havlíčkové můžeme spatřit před svojšickou tvrzí dodnes.
Ne vždy tomu tak po roce 1936 by lo. Jak zjis til Matěj Peš ta a roku 2018
uvedl v Roš tu, busta byla v době druhé světové války pro jistotu ukry -
ta, na své místo se vrá tila někdy na počátku 60. let, přičemž roku 1986

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A NÁŠ KRAJ – 12. díl

Detail pomníku 
Bohuslava Burian. 

Burian se snažil ve výrazu 
zachytit žal i lehký úsměv. 

Příchozí vnímají 
především to prvé

Prostá pamětní deska (s poněkud prozaickou stafáží)
na zdi čp. 1 ve Svojšicích
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proběhlo jeho slav nostní znovuodhalení. V zadní části současného čp. 1
můžeme také dosud spatřit zmiňovanou pamětní desku, která nám při-
pomíná, že toto jsou místa Juliina narození. 

Text a fotografie Martin Štěpánek

Vybraná použitá literatura a prameny – 2. část

LENDEROVÁ, Milena. Dcera národa? Tři životy Zdeňky Havlíčkové. Praha/Lito-
myšl: Paseka 2013.
Seznam darů k národní loterii pro Zdeňku Havlíčkovou. Praha: Karel Bellmann 1862.
DLOUHÝ, František. Ladislav Quis – a Přelouč. In: Krajem Pernštýnův, XII. ročník,
1931–1932, s. 97–99.
HOLLMANN, František. JUDr. Ladislav Quis – významná osobnost města Pře-
louče. In: Zprávy KPP, XXXI. ročník, s. 66–71.
PEŠTA, Matěj. JUDr. Ladislav Quis a jeho působení v Přelouči (1884–1909). Pře-
louč: Město Přelouč 2014.
LEDR, Josef. Dějiny města Přelouče nad Labem. Brno: GARN 2012.
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl třetí 1848–1918.
Přelouč: Město Přelouč 2004.
PEŠTA, Matěj; REJL, Jiří. Pomník Julie Sýkorové-Havlíčkové ve Svojšicích. In: Pře-
loučský Rošt, 12/2018, s. 25.
VOJTĚCHOVÁ, Růžena. Julii Havlíčkové./ Ze slavnosti ve Svojšicích./ Ze článku
Dr. Hrejsové-Chýnové ve Vých. Republikánu ze dne 19. června 1936. Vše in: Kra-
jem Pernštýnův, XVI. ročník, 1936–1937, s. 3–6.
HAJN, Antonín. Národ o Havlíčkovi. Praha: Havlíčkův fond Jednoty českosloven-
ských novinářů v Praze 1936.
Děkuji za cenné informace a připomínky potomkům Antonína Sekerky a Matěji
Peštovi.

Proč se rodíme? Proto, až nadejde náš čas,
abychom zemřeli. Ne každý má to štěstí a je mu
dopřáno, aby z tohoto světa odešel v ten správ-
ný čas, až se čas naplní. Někomu je život zkrá-
cen zákeřnou nemocí, jinému jeho neopatrností
a lehkomyslností (autonehoda, pracovní úraz,
podcenění všelijakých nebezpečí, nepozornost
a tak dále), někomu někdo život vezme (vražda,
autonehoda a podobně). Nejvíce životů přijde
nazmar v době války, ať už to jsou obyčejní vo-
jáci nebo nevinní civilisté. Téměř v každé vesnici,
městě nalezneme smutné pomníky, věnované
těm to zbytečně vyhaslým životům.

V Hornické Čtvrti se východně pod evange-
lickým kostelem nachází pomník padlým z té-
to obce (to jest starých Chvaletic a někdej ších
Telčic). Obecní kronika uvádí, že byl odha len
17. července 1921 a také, že do jeho základů
byla vložena skříňka s pamětními dokumenty.
Náklady na vybudování pomníku činily 2000 ko -
run, přispěly místní organizace a zejména se vy-
bíraly finance od účastníků na samotném slav -

nostním odhalení díla. Jméno kameníka se
autorům nepodařilo i přes snahu dohledat.

Památka je tvořena několika žulovými bal-
vany – na rovném základovém je nepravidelně
obdélníkový a konečně pak vysoký jehlan s ne -
pravidelným čtyřstranným půdorysem (ten má

obvod zhruba 340 cm). Jehlan nese jména sedm -
nácti vojáků, pod kterými se nachází dokonce
keramický ovál s jejich fotografiemi. Kuriózní je,
že jeden padlý je zde uveden omylem – Josef
Svoboda se ve skutečnosti z války nevrátil pro -
to, že zůstal žít v Rusku (podle kro niky v dneš -
ním Petrohradu). Následuje rostlinný motiv
a tklivý vlastenecký verš „Těla Vaše v cizí dálné
zemi tlí/Duch Váš v svobodné však vlasti /s ná-
mi dlí.“. Dílo je umístěné v zahrádce a je v dob-
rém stavu.

Mějme na paměti a snažme se (od toho si vo -
líme politiky, kteří by válkám měli zabránit a ne
je podporovat), aby další války nebyly. Buďme
opatrní a zbytečně neriskujme. Mysleme, když už
ne na sebe, tak především na ty ostatní. Bohužel
války se vedou i v dnešní době, a to si říkáme Ho-
mo sapiens – člověk moudrý. Mám na mysli
ozbrojený konflikt na Ukrajině a mnoho dalších,
které se odehrávají v různých částech světa.

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

Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Pomník padlým v Hornické Čtvrti

V textech o Juliině rodišti z 1. pol. 20. století je často obdivován
věkovitý dub u jejího rodného domu. Dnes můžeme vidět 

bohužel jen torzo, dub podlehl roku 2020 zkáze. V pozadí čp. 1

Fotohádanka
Správná odpověď na zářijovou fotohádanku zněla: „Výřez z černo-

bílého snímku Ladislava Vašáka zobrazuje roh ulice Tůmy Přeloučského
a Československé armády v roce 1991. Značnou část tohoto prostoru za-
bíralo tehdy parkoviště, které bylo nedlouho po vzniku fotografie zasta -
věno zejména velkou novostavbou čp. 1500, ve kterém sídlila Česká pojiš-
ťovna, finanční úřad a podobně. Objekt byl kolaudován v září 1993. Ještě
předtím zde ale býval dům čp. 137 s historií zástavby až do roku 1518.“

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

Bylo to významné období, kdy Přelouči vládli
Andělé z Ronovce, městečko se za jejich půso-
bení velmi dynamicky vyvíjelo. Za šestatřicet let
v držbě dvou generací se písemných zpráv docho-
valo jen málo, ale i na jejich základě je možné si
učinit konkrétnější představu, čím se tehdy Pře-
louč stala a jaký přínos pro ni éra rytířů se zna-
mením býka na štítě představovala. Dávné časy
Přelouče v držbě dvou generací rodu Andělů
z Ronovce bychom si všichni mohli připome-
nout v následující zprávě. 

Než začali v Přelouči vládnout
Andělé z Ronovce

Údobí vlády rodu Andělů z Ronovce na Pře -
louči začíná rokem 1482. Je zajímavé sledovat, jak
Andělé z Ronovce využili dočasného vlast nic tví
Přelouče ku prospěchu svému, tak ku pro spě chu
samotného městečka. Za jejich působení Pře-
louč prožívala jistou obnovu, velmi důležitou po
době, které jí přinesly husitské boje a neustále
se měnící majitelé. Připomenout si roky zkázy
a ma lého zájmu o svěřené panství, tedy udá-
lostí, které se staly před rokem 1482, je zají-
mavé i dnes.

Popis exemplární likvidace husitské Přelou-
če se zachoval v několika podobných shodách
v českých kronikách 15. století. O urputných bo-
jích v nejbližším okolí našeho města svědčí i řa-
da archeologických nálezů, především chladných
zbraní, užívaných v dobách husitských válek. Po
husitských válkách Přelouč patřila několika
různým zástavním držitelům, včetně krále Ji-
řího z Poděbrad a jeho synům knížatům z Min -
ster berka, kteří žili na svých vzdálených bohatých
síd lech a o zvelebení Přelouče neprojevovali
pa třičný zájem. Tak působil i jeden ze zástavních
držitelů přeloučského panství, kterým se na krát ký
čas stal v roce 1463 královský komorník Purkhart
Kamarét z Žirovnice. Byl to bohatý muž a v Pře-
louči nežil, měl výstavní sídla v jiných koutech
Čech. Při dvoře krále Jiřího z Poděbrad proslul
jako obratný turnajový borec (dnes bychom řekli

„vrcholový sportovec“). Přeloučskou zástavu si
dlouho neponechal, pravděpodobně nestihl pro -
 vést ani žádnou změnu k lepšímu vývoji měs -
tečka. 

Než získali Andělé z Ronovce
Přelouč roku 1482, poznamenala
dějiny města Přelouče také doba

husitských bojů a zkázy
V písemných pramenech je málo informací

o husitské době našeho města Přelouče. Přede-
vším je známá událost ze 14. ledna 1421, když
zaútočilo na Přelouč spojené vojsko Jana Měs -
teckého z Opočna, jednoho z hlavních kato-
lických odpůrců husitské revoluce. Přelouč by-
la tehdy jeho vojskem vypálená a zničená. Neví
se přesně, který z českých pánů si tehdy „přivlast -
nil“ zničenou Přelouč. Pouze se skutečnou jisto-
tou je potvrzená historie z téhož roku v dubnu
1421, že dobil a vypálil bohatý benediktinský
Opatovický klášter husitský polní hejtman
Diviš Bořek z Miletínka. Poté začal přestavbu
menšího hradu na Kunětickém vršku a začal tak
ovlá dat rozsáhlé panství Opatovického kláštera.
Opatovický klášter, to byla někdejší přelouč-
ská vrchnost, která de facto od jara 1421 pře-
stala existovat. Z událostí je patrné, že většiny
klášterního majetku se ujal, „k věrné ruce bratří
a sester“, původně husitský vojevůdce Diviš Bo-
řek z Miletínka, který si vybudoval na nedaleké
Kunětické hoře hrad, jak bylo již výše napsáno –
své nové sídlo.

Jak Diviš Bořek z Miletínka 
získal právo na panství Kunětické,

bývalý církevní majetek

Rytina z díla B. Paprockého 
z Hlahol a Paprocké Vůle

V následujících letech se stával vůdčí posta-
vou umírněné strany, což ho nakonec přivedlo
do čela spojených vojsk umírněných katolíků

a kališníků, s nimiž 30. května 1434 v bitvě u Li-
pan rozdrtil spojené síly sirotků a táboritů. Na
sněmu v Praze v roce 1436 mu císař Zikmund Lu -
cemburský s ohledem k jeho zásluhám zapsal fak-
ticky již ovládaný hrad Kunětická hora a více než
50 vesnic z původního majetku Opatovického
kláštera a další majetky ve východních Čechách.
Příslušné dokumenty měly většinou podobu zá-
stavních listin. Na přeloučské panství Divišovi
Bořkovi z Miletínka vystavil zástavní listinu
10. května 1437 za 600 kop grošů. Zápis zní
„do dvou životů“ a je to první podrobná lis-
tina, která obsahuje výčet příslušenství teh-
dejší Přelouče a vesnic, které k ní náležely:
městečko Přelouč, celé vesnice Lhota Veliká,
Škudly, Kozašice, Jankovice, Mokošín, Malá Lho -
ta, dále po jedné usedlosti v Benešovicích a v La -
bětíně. 

Nebyla to pouze Přelouč a příslušné vesnice,
ale většina klášterního majetku, kterého se ujal
původně husitský vojevůdce Diviš Bořek z Mile-
tínka. Jako významný představitel pohusitské vá -
lečné aristokracie se účastnil i vyjednávání s cí-
sařem Zikmundem Lucemburským o možných
podmínkách na český královský trůn. Během
krátké doby své skutečné vlády (1436–1437) císař
Zikmund potvrdil stávající rozdělení církevního
majetku mezi českou šlechtu. Na největší díl
klášterního majetku v okolí Kunětické hory
vystavil Diviši Bořkovi z Miletínka zástavní
listinu, z právního hlediska mohl císař roz-
dělit církevní majetek mezi českou šlechtu.
Diviš Bo řek z Miletínka zemřel v lednu 1438 a pře -
loučskou zástavu získal v tomtéž rozsahu jeho
bratr Jetřich Bořek z Miletínka, který ji držel
ještě v době revize majetkové držby v Čechách
roku 1454. 

Jetřich Bořek z Miletínka,
bratr Diviše Bořka z Miletínka, 

v Přelouči trvale pobýval 
(1438–1456)

V několika případech je zmíněný Divišův bratr
v písemných pramenech označován jako „pan
Jetřich z Přelúče“. Užití predikátu „z Přelouče“ na-
místo rodového „z Miletínka“ napovídá tomu,
pan Jetřich v Přelouči v posledních letech života
skutečně trvaleji pobýval. Okolní drobná šlechta
jej znala jako „pána z Přelouče“ a že si zde v Pře-
louči vytvořil alespoň základní sídelní zázemí.
Jiný významný ucelený majetek v okolí Přelouče
neměl. V té době spravoval spíš Kunětickou horu
a okolní panství jako poručník nezletilých dětí
zemřelého bratra Diviše Bořka. Nic bližšího o tom,
jak prosperovalo hospodářství „přeloučské zá-
stavy“ za Jetřicha Bořka z Miletínka, není známé.
Když pan Jetřich z Miletínka asi v roce 1456 ze-
mřel, převzal nejspíš přeloučskou zástavu jeho
synovec Soběslav z Miletínka, pán na Kuně-
tické hoře. Podrobnější zprávy z přelomu 50. 

Před 540 lety získal přeloučské panství Štěpán Anděl z Ronovce   (díl I.)
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Pohár starostky města zůstává doma,
Přelouč vyhrála, gratulujeme!

Ve středu 8. 9. 2022 od 16 hodin odstartoval na fotbalovém stadionu
6. ročník mladších přípravek v kopané O pohár starostky města Přelouče.

Celkem se utkalo 6 týmů a po velkém boji nakonec na počet gólů
vyhráli naši přeloučští fotbalisté.

Celkové pořadí:

1. Přelouč                       – nejlepší hráč týmu Natálie Šnytrová
2. Choltice                      – nejlepší hráč týmu Šimon Augustin
3. Chvaletice                 – nejlepší hráč týmu Petr Stránský

4. Třemošnice               – nejlepší hráč týmu Josef Rozsívač
5. Řečany nad Labem – nejlepší hráč týmu Justýna Křivková
6. Lázně Bohdaneč      – nejlepší hráč týmu Mikuláš Nenadál 

Nejlepší střelec turnaje Petr Stránský z Chvaletic – 11 gólů
Nejlepší brankář turnaje Jakub Pevný z Choltic
Nejlepší hráč turnaje Jan Pilný z Přelouče

Gratulace patří všem malým fotbalistům a trenérům a budeme se těšit
za rok zase na nové fotbalové zážitky. 

a 60. let 15. století chybějí, takže Soběslavovu
vládu nad Přeloučí lze jen předpokládat. Je prav-
děpodobné, že Soběslava z Miletínka zajímalo
spíš hospodářství Kunětické hory, než přelouč-
ské zástavy. Nejspíš ani rod z Miletínka hospo-
dářským úspěchem v historii přeloučské zástavy
výrazněji neprospěl.

Přeloučské panství 
král Jiří z Poděbrad využil 

k zajištění finančních prostředků
pro získání Kunětické hory

V textu listiny stojí, že král Jiří z Poděbrad
uplatnil po smrti Soběslava z Miletínka svá
panovnická práva a provedl složitou finanční
transakci, jejímž cílem bylo vyplatit bývalý cír-
kevní majetek – staré zástavní listiny, které po-
jišťovaly držbu kunětickohorského panství. Po-
třeboval brzy převést tento majetek do rukou
vlastních synů, knížat Minsterberských. Přelouč-
ské panství tehdy král Jiří využil k zajištění finan -
čních prostředků, pro získání mnohem význam-
nější Kunětické hory. Přelouč spolu s okolními
vesnicemi listinou z 30. listopadu 1463 znovu
zastavil, tentokrát již za 1200 kop grošů, tedy
dvoj násobek částky na kterou zněla zástavní lis-
tina Miletínků z roku 1437 od císaře Zikmunda
Lucemburského. Několik let tak přeloučské
zbo ží příslušelo k velkému minsternberské-
mu panství s centrem na Kunětické hoře,
kte rému vládl kníže Jindřich. Žádný písemný
záznam se nezmiňuje o hospodářském a spole-
čenském vzestupu Přelouče za minsternberské-
ho panství. Pouze je zná mý zápis, že již koncem
sedmdesátých let 15. sto letí zastavil kníže Jin-
dřich za 150 kop grošů českých Petru z Rožďa-
lovic samostatně velký poplužní dvůr na vý-
chodním předměstí Přelouče, brzy následovala
zástava vsi Mokošín. Konečně v roce 1482 získal
většinu někdejšího přeloučského pan ství do zá-
stavy minsterberský dvořan a válečník Štěpán
Anděl z Ronovce.

Co přivedlo do našich končin
Anděle z Ronovce

Nejstarší věrohodné zprávy o rodu Andělů
z Ronovce se dochovaly až z poloviny 15. století.
V několika významných písemných pramenech
z let 1433–1454 vystupuje Zikmund Anděl z Ro-
novce, který je titulován pouze jako „panoše“, ja-
ko šlechtic nižší urozenosti, který se honosí erbem
teprve v první či druhé generaci. Zikmund Anděl
patřil mezi neurozené válečníky husitské a pohu -
sitské doby, vysloužil si erb s predikátem a menší
majetky ve východních Čechách. Na východ
Čech ho přivedly zřejmě příbuzenské svazky
s rodinou zámožného Mikuláše Bochovce z Bo -
chova, významného představitele poděbradské
mocenské skupiny. Na Chrudimsku vlastnil Mi-
kuláš Bochovec několik statků, například Jezbo-
řice, Choltice, hrádek Žumberk. Spřízněné rodiny
Bochovců a Andělů ovládly na dalších menších
statcích v okolí velké državy, kterou zanechal ve
východních Čechách král Jiří z Poděbrad svým sy-
nům, knížatům Minsterberským. Do jejich vojen-
ských služeb vstoupili i dva synové již zmíněného
Zikmunda Anděla z Ronovce, Jan a Štěpán, za-
kladatelé dvou větví tohoto rodu. 

Pokračování bude v příštím čísle Roštu.

Použitá literatura: Petr Vorel, Dějiny města Přelouče
– díl I.

Marcela Danihelková
Relativně věrný portrét krále Jiřího 

z Kuthenovy kroniky

Naše město se stalo místem konání finálového turnaje Mistrovství Čes -
ké republiky veteránského fotbalu. Sedmý ročník turnaje se konal ve stře-
du 8. září od 10 do 17 hodin na přeloučském fotbalovém hřišti a na hřišti
v Semíně. Celkem se utkalo 16 týmů z 13 krajů.

Finálového turnaje se mohli účastnit registrovaní fotbalisté ve věku 40 let
a více. Týmy byly rozlosovány do čtyř základních skupin po čtyřech týmech.
Dva nejlepší týmy z každé skupiny postoupily do čtvrtfinále playoff, vítězo -
vé pak do semifinále a finále.

Zlatý pohár vyhrál tým Přerovsko.
Stříbro si odvezli fotbalisté týmu Xaverov.
Bronzové místo získal tým Semín!!!! 

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnila také starostka našeho
města Irena Burešová. 

Velké gratulace patří všem účastníkům turnaje a všem, kdo se na celé
akci podíleli.                                                                Fotografie + text: MG

A mužstvo (krajský přebor)
A mužstvo – Česká Třebová                          0:3

Holice – A-mužstvo                                        3:0

A mužstvo – Litomyšl                                     1:0
Branka: Husák

Libišany – A mužstvo                                      1:0 

A mužstvo – Lázně Bohdaneč                      0:4

B mužstvo (okresní přebor)
B mužstvo – Rohoznice                                 5:0 
Branky: M. Hladík 2x, Vorel 2x, Dlask

Holice B – B-mužstvo                                     3:1 
Branka: Voj. Rokyta

B mužstvo – Torpédo Pardubice                  3:1
Branky: Voj. Rokyta, Katzer, T. Hladík

Pardubičky – B mužstvo                                 4:1
Branka: Machačný

Křičeň – B mužstvo                                         1:4
Branky: Štainer, Voj. Rokyta, Vančura, 

Chaloupský

Dorost (krajský přebor)
Lanškroun – Dorost                                         0:1 
Branka: Vencl

Dorost – Pardubičky                                       3:2
Branky: Köhler, Piskač, Vencl

FK Orlicko – Dorost                                         1:1
Branka: Vencl

Dorost – Prosetín                                            3:1
Branky: Vencl, Vosáhlo, Köhler

Dorost – Choceň                                             2:1
Branky: Hrobař, Piskač

Starší žáci (krajský přebor)
Třemošnice – Starší žáci                                 0:9 
Branky: Pohanka 3x, Kobera 2x, Kokovin 2x, 

Dostál, Jadrníček

Starší žáci – Holice                                         4:3
Branky: Pohanka 4x

Nemošice – Starší žáci                                    4:3
Branky: Pohanka 2x, Hauser

Starší žáci – Slatiňany                                     1:3
Branka: Kobera

Starší žáci – Choceň                                        4:0
Branky: Pohanka 3x, Dostál

Mladší žáci (krajský přebor)
Třemošnice – Mladší žáci                               1:2
Branky: Dvořák, Moravec

Mladší žáci – Holice                                        2:0
Branky: Rosenberger 2x

Nemošice – Mladší žáci                                  2:1
Branka: Dvořák

Mladší žáci – Slatiňany                                   0:2 

Mladší žáci – Choceň                                      1:5
Branka: Rosenberger

Starší přípravka (krajský přebor)
Starší přípravka    – Třemošnice                  3:6

                    – Dolní Újezd                 7:2
                    – Chrudim B                6:11

Starší přípravka    – Paramo Pardubice     2:2
                    – Chvaletice                    5:3
                    – Dašice                           3:6

Starší přípravka    – Dašice                        10:3
                    – Lázně Bohdaneč         1:2
                    – Litomyšl                       7:4

Starší přípravka    – Slatiňany                      0:7
                    – Staré Hradiště             5:5
                    – Chrudim                    1:10

Mladší přípravka (krajský přebor)
Mladší přípravka  – Třemošnice                  6:2

                    – Chrudim                    3:17
                    – Dolní Újezd                 9:8

Mladší přípravka  – Paramo Pardubice    15:3
                    – Chvaletice                 11:3
                    – Dašice                        18:0

Mladší přípravka  – Dašice                           2:0 
                    – Lázně Bohdaneč         3:1
                    – Litomyšl                       8:3

Mladší přípravka  – Slatiňany                      9:2
                    – Staré Hradiště           12:1
                    – Chrudim B                   6:5

Finálový turnaj Mistrovství ČR veteránského fotbalu, Přelouč, 8. 9. 2022

FK Přelouč – oddíl fotbaluFK Přelouč

František Školout z Přelouče
převzal Cenu JUDr. Václava Jíry

Českomoravský fotbalový svaz kaž-
doročně uděluje osobnostem, které se
významně zasloužily o rozvoj českého
fotbalu Cenu JUDr. Václava Jíry. 

Dne 6. září 2022 získal tuto cenu
Mgr. František Školout z Přelouče za
celoživotní práci v krajských a okres-
ních fotbalových komisích a za práci
jako rozhodčí a delegát fotbalového
svazu. 

Srdečně gratulujeme k tomuto významnému ocenění. 
Redakce Roštu
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O víkendu 10.–11.9. skončilo na Kladně a v Novém Strašecí MS v hokej ba -
le v kategorii Masters – nad 40 let. Šampionát proběhl za účasti 12 týmů.
Tři výběry ČR, dva Slovenska, Kanady, USA, jeden tým postavilo Řecko,
Velká Británie a Rakousko. Mezi hráči týmu České republiky (Masters ČR)
se objevili i hráči a funkcionáři místního klubu HC Jestřábi Přelouč.

Za tým nastoupili Martin Šmíd, Zbyněk Čapek, Jan Příhoda, Jakub Ho-
rák a Lubomír Menc (hostující dlouhá léta v našem týmu z Heřmanova
Městce). V realizačním týmu se pak objevil Libor Komůrka, Rudolf Raška,
Rostislav Sukup a Petr Michetschläger.

Skupina B, která se odehrála v příjemném prostředí stadionu v Novém
Strašecí, nám přichystala pět soupeřů. V prvním utkání jsme jasně přehráli
Velkou Británii 9:0. Ve druhém, napínavém utkání jsme udolali Řecko 4:3
v prodloužení, kdy jednu branku zapsal Jakub Horák a rozhodující branku
pak vypracoval po nádherné akci Menc. Třetí utkání jsme sehráli proti Slo-
vensku a ve vyrovnaném utkání nakonec nestačila ani branka Horáka a pod-
lehli jsme střelou do prázdné branky 1:3. V našem nejlepším utkání turnaje
jsme přestříleli USA 6:3, přičemž jsme už v páté minutě prohrávali 0:2. V utká -
ní, které mělo díky výborným fanouškům rekrutujících se z velké části z dětí
tamní školy parádní atmosféru, řádil Jan Příhoda. Dal dvě branky, přičemž

ta druhá pohladila duši každého znalce hokejbalu, kdy skóroval úderem
ze vzduchu po parádní nahrávce spoluhráče. Další utkání jsme prohráli na
nájezdy s týmem Kanada Saskatchewan (vítěz kanadské ligy veteránů) 1:2.
S přehledem jsme však postoupili do čtvrtfinále. Tam jsme narazili na ob-
hájce titulu z Kanady, a i když jsme odehráli dobrou první třetinu, nakonec
jsme na běhavé Kanaďany nestačili a prohráli 0:4. Čekal nás zápas o páté
místo a v něm jsme se postavili hráčům českého týmu Bohemia Central.
Tým, který byl složen z velkých jmen českého hokejbalu, měl určitě vyšší
cíle, než jen zápas o páté místo. Soupeř hrál technicky, ale na našem týmu
byla vidět větší chuť po vítězství. Opět se střelecky prosadil dvakrát Jan Pří-
hoda, ale soupeř vždy dorovnal. Nakonec rozhodlo prodloužení a šťastná
branka nám po vítězství 3:2 přisoudila 5. místo na světě!!!! Výsledek, který
jsme vůbec nečekali, byl zásluhou velké bojovnosti a hokejbalovosti, kterou
jsme v sedmi zápasech v pouhých čtyřech dnech na hřišti předvedli! Nutno
říci, že se kluci z Jestřábů v týmu neztratili a patřili po celou dobu k oporám
týmu. Jan Příhoda skóroval celkem 4 x, Jakub Horák si připsal 6 bodů za
3 bran ky a 3 asistence. Ostatní nadprůměrně plnili své úkoly jak v útočné,
tak v obranné činnosti a jsou podepsáni pod největším úspěchem týmu
veteránů, jehož založení sahá až do roku 2014!!! Díky kluci za předvedené
výkony!!! Super zážitek!!

Za tým Masters Libor Komůrka

Konečné pořadí MS:
1.  Slovensko                                                 7.  Old Boys Slovakika
2.  Kanada                                                     8.  USA
3.  Kanada Saskatchevan                            9.  Řecko
4. Team Czech republic                           10.  Rakousko
5. Czech republic (Masters ČR)          11.  USA United
6. Bohemia Central                                  12.  Velká Británie

Program hokejbalu v našem areálu na říjen!
A-tým: 2. liga – východ

SO     8.10.    HC Jestřábi – HBC Pardubice „C“                               17:00 h
SO   15.10.    HC Jestřábi – HBC Opatovice n./L.                            17:00 h
SO   29.10.    HC Jestřábi – TJ Lokomotiva Česká Třebová            17:00 h

SŽ: Liga SŽ
SO     8.10.    HC Jestřábi – HBC Hradec Králové 1988                  14:00 h
SO   15.10.    HC Jestřábi – HBC Pardubice „A“                               14:00 h

MŽ + Přípravka: Vše na hřištích soupeřů

Výsledkový servis
A-tým:

SK Prachovice – HC Jestřábi Přelouč                              8:3 (2:0, 1:1, 5:2)
G+A: Vorba (Teplý, Svoboda), Pospíšil (Stoklasa), Svoboda.

SŽ:
SK Hokejbal Letohrad – HC Jestřábi Přelouč             18:1 (6:0, 6:1, 6:0)
G+A: Mrkvička

MŽ:
HC Jestřábi Přelouč – Ježci Heřmanův Městec 0:5
                      HBC Pce Modrá 0:3
                      HBC Hradec Králové 1988 3:2ss

Přípravka:
HC Jestřábi Přelouč – HBC Pce Modrá 2:4
                      SK Hokejbal Letohrad 1:2
                      HBC Hradec Králové 1988 6:1
                      HBC Pce Bílá   3:3

více na www.hcjestrabi.cz

Poslední srpnový víkend odstartovaly podzimní ragbyové sou -
těže. Jako první sehráli své utkání muži, kteří na podzim odehrají
8. kolovou soutěž, která nese název Pohár XV 2022, kde jsou tým
podle rankingu nalosovány po čtyřech týmech do 6 skupin. My
jsme ve skupině C, společně s týmy Petrovic, Bystrce Brno a spo-
lečenství Říčan a Iuridici. V prvním kole jsme přivítali na domácí
půdě mladý tým Petrovic, kterému jsme po vyrovnané bitvě pod-
lehli. Tým mužů se po pádu z nejvyšší soutěže nachází ve velké krizi
a už 2 roky se týmu nepodařilo zvítězit. To se nepodařilo ani ve
druhém kole, kdy jsme podlehli vysoko domácímu týmu Bystrce.
Soutěž jsme zakončili poslední víkend v září proti společenství Ří -
čany/Iuridica, kde se rozhodlo o dalším nasazení v Poháru. (*hrá no
po uzávěrce vydání Roštu). Následně čeká tým ještě 5 utkání, čtvrt -
finále v neděli 2. 10. s odvetou 16. 10, semifinále 23. 10 a 30. 10.
a fi nálové kolo o celkové umístění je na programu v neděli 20. 11.

RC Přelouč – RK Petrovice 10:18 (5:5)
Body: Horáček, Řičica 5
Sestava: Dušek, Čejka, Horáček, Jech, Krejzl, Suchý, Preininger,

Trunec, Stýblo, Čížek Jan, Řičica, Nevrlý, Petržilka, Chrbolka,
Kohout

Střídali: Hanč, Staněk, Novák, Pánek, Adamec, Charvát, do hry
nezasáhl Pospíšil a Doležel.

RC Bystrc Brno – RC Přelouč 47:19 (26:12)
Body: Kohout 9 (1P, 2KPP), Trunec, Čížek Jan 5 (1P)
Sestava: Dušek, Čejka, Staněk, Jech, Krejzl, Dostál, Preininger,

Trunec, Čížek Jakub, Kohout, Řičica, Nevrlý, Čížek Jan, Doležel,
Stýblo

Střídali: Charvát, Novák, Šmíd, Adamec, Pánek

Tým žen, který z důvodu malého množství hráček musí tvořit
společenství s týmem Babic a Petrovicemi má za sebou 2 turna-
je, první se odehrál na hřišti Tatry a druhý v Petrovicích. Na Tatře
holky prohrály všechna svá utkání, 0:64 s Tatrou, 21:27 s Brnem
a 5:31 Vídni. Ve druhém turnaji už holky okusily chuť vítězství,
když nejprve podlehly Spartě 0:43, poté porazily Brno 32:10 a za -
 končily turnaj porážkou s Vyškovem 12:28. 

Další turnaje holky odehrají 25. 9. Olomouc, 2. 10. Přelouč,
23. 10. Dragon Brno.

Své soutěže má rozběhlá i naše mláděž. 

U18
Pro tuto sezónu tvoří společenství s Petrovicemi a Babicemi

a na podzim hrají kluci nesoutěžní utkání, v tom prvním pod-
lehli Pra govce 0:39. Další utkání je čekalo 25. 9. s týmem Ostra-
va/Havířov a následně 9. 10. s Olymp Praha, 16. 10. se Sparta,
23. 10. s Olymp, 6. 11. s Praga. 

U16
I tato kategorie musí pro tuto sezónu tvořit společný tým s Ba -

bicemi, vinou malého množství hráčů. V září odehráli 2 utkání,
17. 9. s Pragou a 24. 9. s týmem AMMOR. Tento měsíc je čekají
také 2 utkání, 15. 10. s Tatrou B a 22. 10. s týmem Zlín/Olomouc.
V listopadu odehrají poslední utkání s týmem Tatry a to 5. 11.

U14
I tady je složen tým s Babicemi, který odehrál v září utkání

s Petro vicemi a s Pragou. Dále na ně čekají 16. 10. Říčany, 23. 10.
Tatra a 6. 11. Petrovice

U12, U10, U8
Od této kategorie máme čistě Přeloučské týmy a všichni ode -

hráli v září shodně 3 turnaje. 
Vojtěch Horáček

Přeloučští Jestřábi hráli na Mistrovství světa v hokejbaleRagbyové soutěže se rozběhly
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Vesnická památková rezervace Petrov
– Plže je soubor vinných sklepů nad obcí Pe -
trov v okrese Hodonín v Jihomoravském kra -
ji. Obec leží na břehu Baťova kanálu. V dří -
vějších dobách si místní hospodáři nemohli
budovat sklepy pod svými domy kvůli vyso -

ké hladině podzemní vody. Proto si zřizovali
sklepy ve svahu kousek za vesnicí, v místě,
kte ré zřejmě nebylo vhodné pro obdělává-
ní, mož ná to byla původně strž nebo hliník.
Po stu pem doby, od nepaměti až do 80. let
20. sto  letí, zde vznikl kompaktní areál sklepů,
sice nepříliš pravidelně rozmístěných, ale bu -
dovaných vesměs jed not ným stylem. Areál
skle pů byl prohlášen památkovou rezervací
výnosem ministerstva kultury ČSR ze dne
15. září 1983. Čerpáno z internetu

V rámci losování se výhercem stal Vla-
dimír Bareš, gratulujeme. V redakci Roš-
tu je připravený malý dárek. Nové odpově -
di zasílejte jako vždy do redakce Roštu na
e-mail: rost@mestoprelouc.cz. 

DOPLŇOVAČKA

1. Podběhnutí (množné číslo). – 2. Zámky
(zdrobněle). – 3. Slavnostní přísahání. – 4.
Rychlá zastoupení herců jinými herci. – 5. Pu-
týnky (řídce). – 6. Kruté ženy. – 7. Šarvátky. 

Správné znění zářijové křížovky bylo: Marečku podejte mi pe -
ro. Výherkyní se v losování stala Iveta Rambousková, gratulujeme.
Malý dárek je připravený v redakci Roštu. 

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

KŘÍŽOVKY 2022  FILMY S FRANTIŠKEM FILIPOVSKÝM

Doplňovačka – „NEJ“ v naší republice
Tajenka zářijové doplňovačky byla: Plže Petrov

VŠECHNY TAJENKY (KŘÍŽOVKA, DOPLŇOVAČKA, FOTOHÁDANKA) HLÁSIT DO 19. 10. 2022!!!



Pokračování programu na předposlední straně.Příští číslo Roštu vyjde v pátek 4. 11. 2022.


