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Zastupitelstvo města
Před letními prázdninami se dne 28. 6.

2022 konalo XXIV. zasedání Zastupitel-
stva města Přelouče. Zastupitelé nejprve
vyslechli stručné shrnutí o činnosti rady měs-
ta mezi XXIII. a XXIV. zasedáním zastupitel -
stva. Projednaly se návrhy a stanoviska ma-
jetkového a finančního výboru, Osadních
výborů Lohenice, Mělice a Klenovka. Dále se
řešilo poskytnutí dotací na rok 2022 z roz -
počtu města pro Charitu Přelouč, SH ČMS –
Sbor dobrovolných hasičů Lohenice, Spo-
lek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku
v Lohenicích, pro Základní školu a Praktic-
kou školu SVÍTÁNÍ, o.p.s. a pro Římskoka-
tolickou farnost Přelouč. Schválily se také
náležité veřejnoprávní smlouvy k těmto
poskytnutým dotacím. Dalším bodem jed-
nání byl návrh rozpočtového opatření č. 3
rozpočtu města na rok 2022, který zastu -
pite lé schválili s tím, že příjmy rozpočtu bu-
dou činit 257 447 tis. Kč a výdaje rozpo čtu
budou činit 324 800 tis. Kč. Schodek roz-
počtu ve výši 67 353 tis. Kč bude pokryt fi-
nancemi uspořenými v minulých letech.
Schválila se účetní závěrka našeho města
za rok 2021 a také pro projednání závěreč-
ného účtu zastupitelstvo souhlasilo s celo-
ročním hospodařením města Přelouče za
rok 2021 bez výhrad. Projednal se velký
blok majetkových převodů, schválila se vý-
pověď části pachtovní smlouvy na pro-
pachtování zemědělských pozemků, uza-
vřené dne 10. 10. 2018 mezi městem Přelouč
a společností LIPONOVA, a. s. Výpověď
se týkala pozemku p. č. 917/1 v k. Ú. Pře-
louč. Zastupitelé také schválili ujednání
o nepřevedení podílu s bytovým družstvem
Jana Dítěte 1565, bytovým družstvem Ve-
verkova Přelouč a bytovým družstvem Rie-
grova Přelouč. Dalším bodem programu
byl dodatek č. 1 ke smluvní dokumentaci
sestávající ze smlouvy o zřízení práva stavby,
smlouvy o smlouvě budoucí kupní, smlou-
vy o smlouvě budoucí darovací a smlouvy
o výpůjčce uzavřenou mezi městem Pře-
louč a společností enteria a. s. Pardubice za
účelem výstavby Sídliště Hodinářka 2 se-
stávající z 10 bytových domů a 9 řadových
do mů. Tento dodatek zastupitelé schvá-
lili. Dá le se rozhodlo o pořízení změny č. 5
Územního plánu Přelouč. Toto pořízení bu-
de zahájeno v průběhu roku 2023. Na tom-
to zasedání se stanovilo, že ve volebním
období 2022 – 2026 bude Zastupitelstvo
města Přelouče složeno z 21 zastupitelů
a na úplný závěr jednání se schválila „Zprá-
va o činnosti města, jeho orgánů a zařízení
v roce 2021“.

Rada města
V průběhu léta se konala dne 4. 7. 2022

100. schůze Rady města Přelouče a mimo
jiné se zde projednal a schválil dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. Pra -
 ha na vypracování projektové dokumenta-
ce pro společné povolení a provádění stav-
by včetně související inženýrské činnosti na
protipovodňová opatření v místní části Tu-
pesy, kterým se upravuje sjednaný postu-
pový termín pro vypracování dokumentace
pro vydání společného povolení z důvodu
prověřování možnosti umístění navrhova-
ných opatření na pozemky soukromých
vlast níků, při případném zachování koneč-
ného termínu zhotovení díla. Schválily se
majetkové převody, výzva k podání nabídky
a prokázání kvalifikace – zadávací dokumen-
taci k veřejné zakázce „Revitalizace Švarca-
vy (ř. km. 0,200–0,723)“. Například se na té-
to radě rozhodlo, že v zadávacím řízení na
realizaci veřejné zakázky „Škudly – rekon-
strukce veřejného osvětlení“ podal ekono-
micky nejvýhodnější nabídku dodavatel
RAISA, spol. s r. o. Kolín za nabídkovou ce-
nu 3 443 489,50 Kč bez DPH. Radní schválili
výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 –
pravidel pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu – na zhotovení sportovní
podlahy v budově Sokolovny Přelouč spo-
lečností Michal Horák Choltice a zároveň
schválili smlouvu o dílo v rámci této zakáz-
ky. Odsouhlasil se mimo jiné také požada-
vek příspěvkové organizace Školní jídelna
Přelouč zakoupit objednací box TIKI 19, vý-
dejní terminál LOGIC a objednací terminál
ARKA v celkové hodnotě 246 235 Kč. Ma-
jetek bude pořízen z fondu investic této pří-
spěvkové organizace. Rada města rozhodla
a schválila o poskytnutí dotace z rozpo -
čtu města na rok 2022 pro Cross Club Pře-
louč z. s. a Juniors Přelouč FC z.s. a k nim ná-
ležité veřejnoprávní smlouvy. Na vědomí
radní vzali zápis sociálně zdravotní komise
ze dne 22. 6. 2022. Schválili smlouvu o úhra -
dě nákladů spojených s pořízením územně
plánovací dokumentace Změn č. 4 územ-
ního plánu Přelouč se společností K+R Pro-
jekt Radonice a také například dodatek č. 1
ke smlouvě č. OSV/22/20625 o poskytnutí
účelové dotace ve výši 1 448 000 Kč v do-
tačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/
/2006 Sb, o sociálních službách uzavíraný
s Pardubický krajem. Projednal se a schválil
návrh kupní smlouvy na dodávku a insta-
laci 1 kusu zvedací a polohovací vany GK Re -
lax v prostorách pečovatelské služby v Pře-

louči se společností EUROTEC Medical s.r.o.
Praha za cenu 296 300 Kč bez DPH. Schvále -
ním dodatku č. 3 smlouvy o dílo na akci „Re -
konstrukce chodníku podél silnice I/2 uli -
ce Par  dubická Přelouč“ se společností Dlaž ba
Vy so  ké Mýto se sjednaný termín ukonče ní
plnění prodloužil do 31. 7. 2022 z důvodu
kolize na světlení přechodu s plynovodním
potrubím. Radní také uložili panu Novot-
nému ze stavebního odboru provést šetře-
ní ohledně umís tění stavby v ulici Pražská
č.p. 556 na pozemku města p. č. 2016 k ter-
mínu 31. 7. 2022. 

Další letní v pořadí 101. schůze Rady
města Přelouče se konala 25. 7. 2022
a mezi body jednání bylo například schvá-
lení změny č. 3 závazných ukazatelů a plá-
nu odpisů pro příspěvkové organizace na
rok 2022. V rámci zakázky „Rekonstrukce
chodníků podél silnice I/2 ulice Pardubická,
Přelouč“ se schválil dodatek č. 4 smlouvy o dí-
lo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
kterým se sjednaná smluvní cena snižuje
o částku 37 825, 85 Kč bez DPH z důvodu
úpravy rozsahu objednatelem požadova-
ných prací. Dále se také například schválila
smlouva č. 1128110057 o poskytnutí dotace
na pořízení 3 sociálních bytů v rámci pro-
jektu „Stavební úprava nebytových prostor,
Choceňská č.p. 877, Přelouč“ v maximální vý-
ši 2 133 333 Kč uzavíranou se Státním fon-
dem podpory investic, Praha. Radní také
schválili výjimku z vnitřní směrnice č. SM
10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu – na výměnu oken
v budově základní školy na Masarykově ná-
městí č. p. 50 v Přelouči společností DOPOS
Přelouč s.r.o. a zároveň smlouvu o dílo v rám -
 ci této zakázky za cenu 540 803,00 Kč bez
DPH. Projednalo se mimo jiné také například
zřízení věcného břemene, majetkové převo-
dy, zápis KMS Tupesy ze dne 9. 7. 2022, infor-
mace o průběhu stavebních úprav budovy
školní jídelny a kuchyně v ulici Obránců mí-
ru č. p. 1714, Přelouč, stížnost občanů trvale
žijících v centru města na obtěžování hlukem
okolí v centru našeho města. Na vědomí vza-
li radní zprávu o šetření ve věci zřízení před -
zahrádky u domu č. p. 556 v Přelouči v Praž -
ské ulici, dnes využívané jako restaurační
předzahrádka. 

Dne 15. 8. 2022 se konala 102. schůze
Rady města Přelouče, kde se mimo jiné pro-
jednaly majetkové převody a zřízení věcné-
ho břemene, dále bezúplatný převod kana-
lizačních přípojek v místních částech Mělice
a Lohenice. Schválila se smlouva o dílo na
vypracování zadávací dokumentace a or-
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ganizace zadávacího řízení na zpracovatele
projektové dokumentace stavby nové kni-
hovny v Přelouči na pozemku p.č.st. 124/1
v k.ú. Přelouč se společností 3L studio s. r.o.
Česká Lípa za cenu 90 000 Kč bez DPH. Rad-
ní také schválili dohodu vlastníků provozně
souvisejících kanalizací, uzavíranou se spo-
lečností Vodovody a kanalizace Pardubice,
a.s. ke splaškové kanalizaci v Mělicích s pře-
vedením odpadních vod do Lohenic. Dále
se také schválila smlouva o bezúplatném
převodu majetku s Kulturním a informač-
ním centrem města Přelouče na převod mo -
vitého majetku – 22 ks židlí pro vybavení bal -
konů – lóží ve velkém sále Záložny č. p. 44.
Na této radě se rozhodlo, že v rámci zadá-
vacího řízení na realizaci veřejné zakázky
„Výkon činnosti koordinátora BOZP při rea -

lizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy
(ř. km 0,200–0,723), rozdělené na části“
ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal
dodavatel Ondřej brom, Pelhřimov za cenu
79 000 Kč bez DPH a dále v rámci této za-
kázky v zadávacím řízení VZ „Výkon tech-
nického dozoru při realizaci veřejné zakázky
Revitalizace Švarcavy (ř. km 0,200–0,723),
rozdělené na části – výběr dodavatele, pří -
kaz ní smlouva, ekonomicky nejvýhodnější
na  bíd ku podal dodavatel ARTENDR s. r. o. za
na bídkovou cenu 280 000 Kč bez DPH. Na zá -
kladě žádosti společnosti HANEL, spol. s r. o.
se schválilo snížení měsíčního nájemného
té  to firmě v pronajatých prostorách v ulici
Cho ceňská č.p. 877 z důvodu probíhající sta -
veb ní činnosti, která neumožňuje nájemci
užívat všechny smluvně pronajaté prosto-

ry. Výše sjednaného měsíčního nájemné-
ho se z uvedeného důvodu snižuje o částku
1 357 Kč počínaje měsícem srpnem 2022
do doby ukončení stavební činnosti v těch-
to pronajatých prostorách. Na vědomí ra-
da vzala přehled množství komunálního od -
padu uloženého na skládku za 2. čtvrtletí
2022 pro uplatnění tří dící slevy. Na závěr té-
to rady se schválila daro vací smlouva s Re-
gionální rozvojovou agen turou Pardubic-
kého kraje, na jejímž základě město Přelouč
obdrží finanční dar ve výši 40 000 Kč, jako
odměnu za výhry v soutěži obcí ve třídění od -
padů „O perníkovou popel nici 2021“ (ASE -
KOL ELEKTROWIN). Všechna usnesení z ra -
dy a zastupitelstva města nalez ne te na we-
bových stránkách.          

Text – MG

Za pomoc pro Ukrajinu 
získali přeloučští dobrovolní hasiči 

novou speciální stříkačku
Česká hasičská jednota – hasičský sbor Přelouč získala od Města

Přelouče finanční dar na nákup kompletní hasičské stříkačky s mo-
torem TAZ 1,5. Město tímto darem poděkovalo hasičům za velkou
pomoc při vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. Naši hasiči
převzali veškeré činnosti, související s humanitární pomocí Ukrajině.
Členové ČHJ Přelouč úzce spolupracovali se sociálním odborem
Městského úřadu Přelouč. Při těchto činnostech odpracovali ně-
kolik stovek hodin, zdarma a na úkor svého volného času. V těchto
aktivitách jsou odhodláni pokračovat i nadále, dokud bude třeba.
Nové hasičské zařízení, které si zakoupili, budou využívat všichni
členové hasičského sboru při požárním sportu. 

Fotografie: M. Macháček, text – MG

Na Městském úřadu v Přelouči můžete
prostřednictvím kontaktního místa Czech
POINT požádat o jednorázový příspěvek na

dítě ve výši 5 000 Kč, pokud si o příspěvek nepožádáte elektro -
nicky, prostřednictvím online formuláře na stránkách Minister -
stva práce a sociálních věcí. 

v Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. srpna 2004
do 31. prosince 2022.

v Čekáte dítě? Požádat můžete i po jeho narození, nejpozději
však do 1. 7. 2023.

v Příjmy domácnosti nemusíte dokládat, jen potvrdíte, že
v roce 2021 nepřesáhly milion. Ověříme si to sami.

v Peníze vám přijdou do 30 dnů od podání žádosti.

Kontakty na Městský úřad Přelouč

Matrika –1. patro, 
     č. kanceláře 1.15
     Mgr. Marcela Vilíková – 466 094 205
     Ing. Soňa Králová         – 466 094 204

Odbor živnostenský – 2. patro, 
č. kanceláře 2.16 nebo 2.16/1
Bc. Petra Joštová          – 466 094 242

     Bc. Petra Holánková    – 466 094 243

Dále můžete své další případné dotazy ohledně příspěvku
směřovat přímo na Ministerstvo práce a sociálních věci
na telefonním čísle 950 194 444 v době od 8:00 do 20:00.
Můžete se v pracovní době obrátit také na call centrum
Úřadu práce: 800 77 99 00.

Jednorázový příspěvek
5 000 Kč na dítě

Jedlý olej a tuk v PET lahvích
v rámci svozu BIO, SKO, plastu a papíru

u rodinných domů
Vážení spoluobčané,

děkujeme těm, kteří již využívají službu svozu jedlých olejů v PET lahvích
i těm, kteří se chystají začít s tříděním tohoto odpadu z domácnosti a při-
pomínáme, že je třeba dodržet následující:
1)  jedlé oleje dávat pouze do plastových PET lahví o objemu 1,5–2 l,
2)  plastová lahev musí být v pořádku, nesmí být prasklá a musí být dobře

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

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

Svozové vozidlo press je vybaveno kovovou bedýnkou, kam posádky
převzaté lahve z popelnic ukládají. Pokud je kapacita bedýnky plná, nelze
další PET lahve s oleji převzít. Z tohoto důvodu je třeba připravit PET lahev
s olejem na další popelnici, která se bude svážet.
Výše uvedené se týká pouze svozu jedlých olejů u rodinných domů!!

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

Použitý potravinový tuk lze recyklovat a používat např. k výrobě biolo-
gických paliv.

Není vhodné, aby se tuky dostaly do kanalizace, kterou ucpávají, dále
poškozují čističky a v neposlední řadě snižují kvalitu vyčištěné vody.

Děkujeme za spolupráci a vzorné třídění odpadů.

Kam se žárovkou, když dosvítí?
Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou do-

svítila. Vysloužilé žárovky, zářivky a výbojky totiž nepatří do popel-
nice na směsný odpad, kde z některých z nich mohou při rozbití uni-
kat nebezpečné látky. 

V průměrné domácnosti se nachází přibližně 14 světelných zdrojů.
V posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky
šetrnější druhy. Podle místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a li-
neární zářivky nebo čím dál častěji LED žárovky. Vybíráme různou inten-
zitu a charakter světla – výběr moderních světelných zdrojů je oprav-
du pestrý. 

Má to ale jeden háček: pokud taková žárovka dosvítí, nesmí skončit
v běžném koši. Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci
znovu využít. Navíc zářivky (trubicové i kompaktní) obsahují malé množ-
ství jedovaté rtuti, kterou je třeba odborně zpracovat. Při špatném či ne-
odborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské
zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít jakoukoliv vysloužilou žá-
rovku a odevzdat ji v obchodě při nákupu nové. 

Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem,
je odevzdat ho ve sběrném dvoře (Pardubická 1630, 535 01 Přelouč). Ob-
sluha sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběr-
né nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr veškerých světelných
zdrojů i dalších elektrozařízení pro naše město zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré náklady
na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu
ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli
použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací žárovky, fénu, vysavače
či jiného elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme
k ochraně životního prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších aktivitách
společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Důležité upozornění
Na základě obecně závazné vyhlášky města Přelouče
č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území města Přelouče včetně nakládání se staveb-
ním odpadem, je dáno, že fyzické osoby jsou povinny:

• komunální odpad třídit, odděleně shromažďovat a předávat
k využití a odstraňování podle systému města stanoveného tou -
to vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se záko-
nem o odpadech,

• komunální odpad třídit na složky a ukládat na místa určená k uklá -
dá ní komunálních odpadů tak, jak je v těchto článcích uvedeno
(je zaká záno odpad ukládat mimo tyto nádoby a mimo urče -
ná místa),

• nádoby lze naplňovat tak, aby je bylo možné řádně uzavřít a aby
při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával.

Směsný komunální odpad, který je uložen vedle popelnice ne-
bo kontejneru, svozová společnost SOP, a. s., nevyváží! 

Děkujeme za pochopení.                     Odbor životního prostředí

Mobilní svoz NO a VO, zpětný odběr elektrozařízení
proběhne v sobotu 17. září 2022 pouze v místních částech.

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozařízení

Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro
místní části města Přelouče svoz komunálního velkoobjemového
a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení pocházejícího z do-
mácností v rámci zpětného odběru. 

Velkoobjemový odpad: nábytek, matrace, linoleum, kočárky, ko-
berce, zrcadla apod.
Nebezpečný odpad: oleje, zbytky barev, obaly od barev, pryskyřice,
rozpouštědla, léky apod.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice, te-
levizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky apod.

PNEUMATIKY, STAVEBNÍ SUŤ, BIOODPAD, SUDY S ASFALTEM,
ETERNIT, STAVEBNÍ POLYSTYREN NE!

UPOZORŇUJEME, ŽE JE TŘEBA VYČKAT PŘÍJEZDU 
SVOZOVÉHO AUTA.

Tento mobilní svoz bude probíhat 
podle následujícího harmonogramu:

Termín svozu: sobota 17. září 2022
STANOVIŠTĚ                                          HODINY

LOHENICE – parkoviště u restaurace 8:00  –    8:15
MĚLICE – před obchodem 8:25  –    8:40
KLENOVKA – na parkovišti u školy 9:00  –    9:20
ŠTĚPÁNOV – u kontejnerů 9:30  –    9:45
TUPESY – točna u zastávky 10:25  – 10:35
ŠKUDLY – u požární nádrže 11:55  – 12:10
LHOTA – na návsi 12:15  – 12:30
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V pátek 15. července okolo 14 hodiny připlula k břehům Labe do Pře-
louče Loď Tajemství, která je vlajkovým projektem Divadla Bratří Forma-
nů. Matěj Forman se svým divadelním spolkem přivezli po vodě do Pře-
louče dva dny plné zábavy jak na lodi, tak na louce u řeky. Loď zakotvila

za Přeloučí na tzv. Labišťatech za velké pomoci především pana Radovana
Bořka. Tato červencová multikulturní akce pod názvem Pobřežní festival
odstartovala v pátek 15. července v 19 hodin koncertem hudební skupiny

The Brownies a pak divadelním představením hry ALADIN. V sobotu pak
na louce Matěj Forman se svými kolegy připravili pro návštěvníky dalšího
programu zahradní kuchyň s výborným občerstvením. Kulinářské dobroty

servíroval hostům přímo šéfkuchař Matěj Forman s lodním šéfkuchařem
Jonášem. Hra Aladin se v sobotu hrála od 14 hodin. Aladina režíroval právě
Matěj Forman spolu s autorským týmem a na palubě lodi vytvořili krásné
magické představení za pomoci loutek, stínohry, výtvarných dekorací i pů -
sobivého hlasu a hudby. Po skončení divadla si mohli návštěvníci loutky
a zákulisí divadla prohlédnout osobně. Pro nejmenší návštěvníky byla také
na palubě tvůrčí dílnička. Mnohdy se k dětem při tvoření připojili i rodiče.
Z lodi se v 16 hodin program přesunul na louku u řeky, kde se odehrálo před -
stavení Plovárna v provedení uměleckého uskupení Bratři v tricku. To to
představení inspirované novelou Rozmarné léto Vladislava Vančury pře-
vedlo poetiku tohoto autora s lehkostí a jemnou groteskou do pohybové

humoresky, v níž využilo cirkusových disciplín – žonglování, provazocho-
dectví, párové akrobacie a humoru. Po představení nastal čas na občer-
stvení v restauraci na lodi. Od 19 hodin uzavřel celý program Pobřežního
přeloučského festivalu koncert české hudební skupiny ZRNÍ z Kladna. Tato
akce vznikla z iniciativy pana Václava Mazala a Radovana Bořka, kterým
patří velké poděkování, bez nich by se tento festival v Přelouči nezrealizo -
val. Poděkování patří také všem, kdo se jak finančně či osobně podíleli na
realizaci festivalu. Ještě dlouho do pozdních večerních hodin panovala na
palubě lodi v restauraci příjemná zábava a my si můžeme hlavně přát, aby
za rok do Přelouče Loď Tajemství zase připlula. 

Zeptali jsme se Václava Mazala, jak vůbec vznikla myšlenka přivést
do Přelouče Divadlo Bratří Formanů a Loď Tajemství? 

„Léta jsem v blízkém kontaktu s Di-
vadlem Sklep a jejich fotbalovým a ho-
kejovým týmem Sklepovští sršáni, kde
hrají hokej také oba bratři Formanové.
Léta jsme se utkávali v mnoha přátel-
ských sportovních zápasech a dobře se
známe. A protože si velice vážím jejich
tvorby, tak mě napadlo, oslovit je s mož -
ností, aby zahráli divadlo také v Pardu-
bickém kraji, kde ještě nikdy předtím
s lodí a divadlem nebyli. A Přelouč pro-
to, že je pro mě jakousi srdeční záleži-
tostí díky mému působení a spolupráci

s panem Forštem, s kterým jsme tady v dobách dávno minulých pořádali růz -
né kulturní akce a taky proto, že je až do Přelouče Labe splavněné. Matějovi
Formanovi se má nabídka zalíbila. Já se spojil díky ukotvení lodi s panem Boř -
kem a realizace festivalu takto tenkrát odstartovala.“

Principála divadla Matěje Formana jsme se zeptali na jeho dojmy
z Přelouče a festivalu?

„Celá tato akce vznikla díky dvěma hrdinům Václavovi Mazalovi a Rad-
kovi Bořkovi. Václav Mazal si nejspíš vysnil, že bychom měli být součástí je -
ho projektu. V Přelouči jsem nikdy před tím nebyl a když jsem na místo u La -
be, kam jsme měli s lodí připlout dorazil, moc se mi ta louka u řeky a celé to
krásné prostředí v přírodě zalíbilo, má své kouzlo. Dále mi velmi zaimpono-
valo to, s jakou pečlivostí a nasazením se staral hlavně Radek Bořek o to,
abychom bezpečně dopluli až sem k vám do Přelouče. Vyplul dopředu pro-
měřit hloubku, ponor. Před námi proplul místa, kde si myslel, že by kapitán
mohl mít s lodí problémy a doprovodil nás až sem. Byla to taková osobní
angažovanost, to není věc nějakého festivalu nebo organizátora, který to
má za úkol. To je věc řekněme velké lidské zodpovědnosti, aby to všechno
dobře dopadlo. A co se týče programu a průběhu festivalu, řekněme, že ten -
to rok mohl být jakýsi „testovací“. Festival by se do budoucna mohl rozšířit
a pro pojit s místními kapelami a umělci a já bych byl určitě rád, kdyby chom
k vám do Přelouče s Lodí Tajemství zase mohli připlout.“

Fotografie a text: MG
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Letní Pobřežní festival s Lodí Tajemství měl v Přelouči velký úspěchVýstava perleťářství v Přelouči 
je pro veřejnost otevřena 

v budově Senátu Parlamentu ČR
Před začátkem letních prázdnin ve středu 29. 6. 2022 v 16 hodin

by la slavnostně zahájena výstava o zaniklém přeloučském řemesle
perleťářství v nádherných prostorách budovy Senátu Parlamentu ČR.

Výstavu o přeloučském perleťářství připravil a v Praze zrealizo-
val správce našich přeloučských muzejních sbírek Mgr. Matěj Pešta
a spo lečně s paní senátorkou Miluší Horskou úvodním proslovem
a slavnostním přestřižením pásky zahájili tuto výstavu. Mezi vzácné
hosty vernisáže patřil také pravnuk jednoho z přeloučských perle-
ťářů Fran tišek Maglen. Ještě před slavnostním zahájením výstavy
byla umožněna návštěvníkům vernisáže prohlídka krásných prostor
budovy Senátu. Poděkování patří paní senátorce Miluši Horské, kte-
rá si vzala nad tou to výstavou záštitu a také všem, kteří se vernisáže

v Praze zúčastnili. Vý stavu si ještě stále můžete v budově Senátu Par-
lamentu ČR prohléd nout během září a října. Přesný termín ukonče -
ní výstavy v tuto chvíli v době uzávěrky Roštu nemáme k dispozici.
V případě dotazů kontaktujte správce muzejních sbírek Mgr. Ma-
těje Peštu na mobilním telefonu 731 697 085.

Text a fotografie: MG

Novinky 
v Občanské záložně 
V průběhu léta probíhaly v Občanské zá -

ložně renovační a rekonstrukční práce, kte-
ré finišují nejenom kvůli konání 28. ročníku
Udílení Cen Františka Filipovského za dabing,
tanečním kurzům a dalším akcím, které se
v Záložně odehrávají. V sále se vyměnila opo -
na a boční kryty, na oknech v sále jsou nové
záclony a závěsy. Jeviště je nově vymalované,
pódium čeká nové dřevěné opláštění náhra -
dou za potrhané látkové polstrování. V ka-
bině osvětlovačů-zvukařů byla zabudována
klimatizace. S novým nábytkem, vymalová -
ním, novým stropem a izolační příčkou by
mě ly tyto všechny opravy přispět k větší po -
hodě při práci. Ze stejného místa se ovládají
i nové zatmívací rolety v oknech celého sálu,
které jsou rovněž novinkou v naší Záložně.

Nesmíme zapomenout ani na renovaci par -
ket v baletním sále včetně vyspravení stěn, ná -
těru oken a výmalby. Spolu s novými parke-
tami ve velkém sále, stupínkem na hlavním
balkoně, židlemi v lóžích a spoustou drobnos-
tí, kterými jsou například garnýže na bočních

oknech, kryty topení, nátěr dveří a částečná
výmalba, opravy nátěrů, jsme dokončili pro le -
tošní rok potřebné práce na rekonstrukci a mo -
dernizaci prostor Záložny. Tato nejvýznam -
nější budova Přelouče si to určitě zaslouží.  

Text: H. Mencová a M. Gryčová
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FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Turnaj se hraje pod záš�tou hejtmana Pardubického kraje
Mar�na Netolického

a zúčastní se ho 16 nejlepších týmů z České republiky.

Adresa: FK Přelouč, Sportovní 776, Přelouč a TJ Sokol Semín.

Těšíme se na setkání i zážitky ze hry!

Slavnostní vyhlášení
výsledků turnaje

proběhne v 16 hodin
s VIP hosty.

Partneři turnaje:

VII. ROČNÍK MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

VETERÁNSKÉHO FOTBALU

8. září 2022, 10 – 16 hodin
Areál FK Přelouč a TJ Sokol Semín

Středa 7. září 2022 od 16 hodin
Fotbalový stadion FK Přelouč

Středa 7. září 2022 od 16 hodin
Fotbalový stadion FK Přelouč

Projekt je podporován z dotací Pardubického kraje.

1. FK Přelouč

2. SK Řečany n. L. 1920

3. ŽSK Třemošnice

4. SK Lázně Bohdaneč

5. TJ Slavoj Choltice

6. FK Baník Chvaletice

CHOVATELSKÁ A ZAHRÁDKÁŘSKÁ 
VÝSTAVA SVINČANY 

17. – 18. září 2022 

K podzimu v našem regionu neodmyslitelně patří chovatelská
a zahrádkářská výstava ve Svinčanech a ta letošní je v pořadí
již 41. a uskuteční se 17. – 18. září 2022. Výstava bude v so-
botu otevřena od 8 do 17 hod. a v neděli od 8 do 15 hod.

Josef Blažek, předseda ČSCH ZO Svinčany

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
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Se smutkem v srdci a se slzami v očích
stojíme tváří v tvář velmi smutné sku-

tečnosti, že pan Josef Volejník již není
mezi námi. Člověk nesmírně vynaléza-
vý, pracovitý, činorodý, a přitom veli -
ce skromný. Navázal na výsledky celoži -
vot ního díla nestora českého včelařství,
pa na Otakara Brennera, na jeho objev
vče lího hnízda, a vytvořil unikátní tech -
nologii chovu včelstev, kterou nazval
„Perspektivní včelaření pro 3. tisíciletí“.

Pan Volejník žil příkladně plodným
a smysluplným životem, a dosáhl vyso -
ce významného veřejného uznání. Za svůj
přínos v oboru včelařství byl oceněný čest -
nými tituly OSOBNOST Pardubického
kraje a OSOBNOST Města Přelouč.

Pan Volejník měl na tomto světě mi-
mořádně důležité celoživotní poslání.
Tím to posláním bylo objevit a dlouhodo -
bě prakticky ověřit nejefektivnější a nej -
přirozenější způsob včelaření, při respek -

tování všech zákonitostí života včelstev,
dle jednotného přírodního vzoru. To se
mu podařilo dokonale. Za to mu patří
naše hluboká úcta a trvalá vděčnost.

Finis coronat Opus – Konec korunu-
je Dílo. Pan Volejník po sobě zanechal
vel kolepé celoživotní dílo, které žije dál
v jeho následovnících a pokračovate-
lích, a které zůstane trvalým vzorem a je -
ho odkazem pro všechny současné i bu -
doucí včelařské generace.

Na závěr citace pana Volejníka:
„Jsme, jako ty včely, pracujem, 

dokud nepadnem.
No, tak to je, pane drahej, 

co s tím naděláme.
Ale zavčelařil jsem si krásně.“

oddaný žák a přítel 
pana Josefa Volejníka 

Ing. Jiří Svoboda z Tanvaldu

Ohlédnutí za 14. ročníkem
soutěže 

historických hasičských stříkaček
Sbor dobrovolných hasičů Mělice ve spolupráci s osadním

výborem uspořádali 14.ročník soutěže historických hasič -
ských stříkaček. Zúčastnilo se 12 hasičských sborů, nejstarší
stříkačka byla z roku 1892 a patří SDH Labské Chrčice. Tyto
stroje jsou v původním stavu a stále funkční. Soutěžili jsme
v pěti disciplinách – štafeta – slalom s pneumatikou a pití pi -
va, vezení sudu na saních a rozbalování hadic, přenos raně-
ného na nosítkách, házení na panáka, skákání v pytli a sta-
vění puzzle, chůze pě ti členů na lyžích,
shazování opice vodní pistolí, soutěž
koňských stříkaček, slalom na trakaři
se zavázanýma očima a chůze na chů-
dách.

Pořadí:     1. Stará Voda
                  2. Heřmanův Městec
                  3. Ronov nad Doubravou

Chtěl bych poděkovat pořadatelům,
sponzorům a soutěžícím za krásné spor -
tovní odpoledne.

starosta SDH Mělice
Kouba Aleš
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Dne 15. 7. 2022 zemřel pan Josef Volejník z Přelouče.
Legenda včelařského světa. Velikán včelařského oboru

Výročí

Dne 9. srpna 2022 oslavili 
manželé

Lucie a Jakub ŠNOKHAUSOVI 
stříbrnou svatbu. 

Do dalších společných let jim přejeme
hodně zdraví, štěstí a lásky. 

SPOZ Přelouč

Vzpomínka

Dne 5. září 2022 
si připomeneme nedožitých 90 let

pana Miroslava POSPÍŠILA
z Přelouče. 

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. 

Dcera Mirka 

Poděkování

Chtěly bychom touto cestou poděkovat pracovnicím Městského úřadu v Přelouči, 
konkrétně paní Pavle Hlaváčkové z podatelny 

a Renátě Eliášové a Haně Bartuškové z odboru vnitřních věcí – občanské průkazy 
za ochotu a vstřícnost při zařizování občanských průkazů pro mě a mou maminku. 

Ačkoliv bylo již po uzavření oficiální pracovní doby, 
všechny tři nám v této situaci vyšly vstříc a průkazy nám předaly na úkor své polední přestávky. 

Ještě jednou velice děkujeme.

Miloslava Králová s maminkou

PŘELOUČÁCI 
Jubilanti červenec 
Miroslav Brebera 95 let
Bohuslava Šimková 91 let
Ota Bulis 91 let
Josef Krejčík 90 let
Anna Suchánková 89 let
Anna Kundrátová 89 let
Marie Pavlíková 87 let
Vladimír Nepokoj 86 let
Vlasta Škrabálková 85 let
Jaroslav Prokop 85 let
Jana Novotná 80 let
František Šafránek 80 let
Vojtěch Sobotka 75 let
Jana Vitochová 75 let 
Josef Rozkošný 75 let
Hana Kohoutková 75 let
Božena Honová 75 let
Jitka Hutlová 75 let
Hana Macelová 75 let
Zdeněk Vamberský 75 let
Miloslav Jirout 75 let

Zlatá svatba
Ivanka a Miloslav Horákovi 1. 7. 

Jubilanti srpen
Vlasta Midlochová 91 let
Pavla Šimonová 90 let
Luboš Bulušek 89 let
František Žáček 87 let
Růžena Novotná 86 let
Marie Boudyšová 86 let
Růžena Veselá 86 let
Eva Srbová 86 let
Jiřina Valešová 86 let
Eva Koštialová 86 let
Marie Žaliová 86 let
Marie Šobová 85 let
Václav Klička 85 let
Břetislav Tesař 85 let
Jana Hudcová 80 let
Jaroslava Kopáčová 80 let
Zdenka Volejníková 80 let
Jana Klimečková 80 let
Helena Filipová 75 let
Jiří Vaňura 75 let
Jaroslav Kocourek 75 let
Anděla Suchánková 75 let 

Stříbrná svatba
Martina a Tomáš Čených 2. 8.
Vendulka a Radek Voclíkovi 2. 8.
Lucie a Jakub Šnokhausovi 9. 8.
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Od pátku 5. srpna 2022
do pátku 19. srpna se
v našem městě připra-
voval Róbert Balušík ze
Slovenska na závěreč-
nou zkoušku k získání
řidičského oprávnění.
Vzhledem k svému han -
dicapu si pořídil speciál -
ně upravený automo-

bil, který ovládá svým pravým loktem pomocí joysticku a hla-
 sových povelů. Tato zkouška se historicky poprvé zrealizovala
v rámci výuky a výcviku v Autoškole ZTP/P Peml s.r.o. Přelouč. 

„Tato zkouška se provedla na speciálně upraveném vozidle od němec -
ké firmy Paravan. Vozidlo je vybaveno automatickou převodovkou, ří-
zení a ovládání brzdy a plynu je ovládané joystickem, směrová světla,
stěrače a vše spojené pro komfort řidiče je ovládáno hlasovými povely.
Róbert Balušík joystick ovládá pravým loktem,“ popsal nám Pavel Peml
průběh zkoušky. 

Tento 27letý sympatický muž ze Slovenska si svůj speciální auto-
mobil převážně hradil ze svých nákladů. Část nákladů získal díky spe-
ciální sbírce, kterou na Slovensku zorganizoval. Róbert má svou vlast -
ní firmu z oblasti informační technologie. Jeho otec o něm říká, že
je velmi ctižádostivý a dává si i přes svůj handicap vysoké cíle. Jedním
z nich bylo právě získání oprávnění řidičského průkazu. 

„Celé to trvalo 3 roky. Nejprve jsme hledali firmu, která by byla schop -
ná sestavit automobil přímo pro syna. Dále jsme až tady u vás v Pře-
louči našli pana Pemla, který umožnil synovi složit zde závěrečné zkou-
šky. Pan Peml si sám musel nejprve udělat speciální zkoušky, aby mohl
se synem jezdit.  Všechno to bylo velice náročné, ale výsledek stojí roz-
hodně za to,“ svěřil se nám otec Róberta. 

Povinný čtrnáctidenní kurz v pátek 19. srpna dopoledne Róbert
úspěšně zakončil závěrečnou zkouškou pro získání řidičského opráv-
nění nejprve písemným testem a pak také praktickou jízdou pod dozo -
rem zkušebního komisaře pana Ladislava Malého z Městského úřadu
v Přelouči. Zkušební komisař vyhodnotil jízdu uchazeče na výbornou
a velice ho pochválil za velmi dobrou a bezpečnou jízdu a vzornou
přípravu ke zkouškám. Společně s Róbertem složily úspěšně závěreč -
né zkoušky také jeho tři kolegyně. I tyto tři mladé řidičky dostaly při
závěrečném vyhodnocení od zkušebního komisaře pochvalu.

„Jsem velice rád, že mi autoškola pana Pemla umožnila zde řidičské
oprávnění získat, je jediná v České a Slovenské republice, která dokáže
pro tento speciální druh ovládání automobilu zkoušku uskutečnit. Tím, že
budu moct řídit auto sám, se neskutečně osvobodím,“ svěřil se Róbert.

Tato vzácná událost v našem městě přilákala také mnoho noviná -
řů a zástupců médií. Pro Róberta i jeho otce to byly jistě náročné
dny, stejně tak i pro celý kolektiv v autoškole v čele s panem Pemlem.
Všem určitě patří velké poděkování, že díky své práci a odvaze po-
mohou některým z nás, kterým do života osud přinesl překážky,
osvobodit se a mít možnost být i přes svůj handicap řidičem. 

Fotografie a text: MG
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V Přelouči úspěšně složil závěrečnou zkoušku 
pro získání řidičského oprávnění Róbert Balušík.  

Auto ovládá joystickem 

Noví občánci v našem městě
Představujeme vám nové občánky našeho města a přejeme jim do života hodně zdraví, 

štěstí, lásky a úspěchů.

Kryštof Panchártek Michael Jeřábek Richard Fíla

Dominik Nový Patrik Svoboda Rozálie Zimová Matyáš Kaska
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I když Městská knihovna se za-
čátkem prázdnin přechází na prázd -
ninovou výpůjční dobu, neznamená
to, že je léto dobou oddychu. Na-
opak ve dnech, kdy máme uzavře-
né půjčovny, přicházejí malí čtená-
ři na různé dílny a programy. Letos
jsme jim nabídli především ze za-
čátku prázdnin příběhy s ekologic-
kou tématikou. Zkoumání života
ne topýrů a včel, krocení kůrovce
a záchrana afrických pralesů před
vykácením nezní asi příliš pohád -
ko vě, ale věřte nevěřte, ponořili
jsme se s dětmi do krásných příbě-
hů a vy nořili jsme se moudřejší. Ko -
nec prázd nin byl pak spíš na veselou
notu, a když si pozpátku přečtete ná -
zev předposlední dílny ALVEŽ KÍF-
LA a přidáte název poslední dílny,
což byl příběh nazvaný Sliz, uznáte
jistě sami, že smutno nám nebylo.

Kromě těchto literárních dílen
jsme u nás dvakrát přivítali na celé
dopoledne děti z příměstských tá-
borů, které už jsou našimi pravidel-
nými prázdninovými hosty. A aby
to nebylo líto těm nejmenším, uspo -
řádali jsme pro ně literární piknik
a několik setkání v knihovně jako
součást mezinárodního projektu
S knížkou do života.

Jenomže ani dospělí čtenáři by
neměli přijít zkrátka. I když půjčov-
na pro dospělé byla otevřená celé
léto bez přestávky v běžné výpůjč-
ní době, přidali jsme jako třešničku
na dort 22. 7. v podvečer křest kni-
hy Generace. Její autorka Marie Zna -
mínková je rodačka ze Strašova a my
regionální autory vždy rádi podpo-
rujeme. Zejména s přihlédnutím k je -
jímu mládí a elánu je před ní i před
námi jistě v dohledu křest dalšího pří -
běhu a už teď těšíme.

Navíc pro všechny dospělé do -
bro druhy celé dva prázdninové mě -
síce běžel projekt Rande naslepo
s knížkou. Což není žádná seznam-
ka, ale možnost vypůjčit si knihu, za -
balenou jako dárek a skrývající svo-
ji obálku. Jen malá nápověda brání
tomu, aby si milovnice romantiky
nepůjčila něco válečného, nebo aby
si fanoušek poezie neodnesl detek-
tivku. Tento letní literární hazard opa -
kujeme již několik let a vždy se se-
tkává s pochvalným hodnocením.

Naše již tradiční prázdninová spe -
cialita hra v ulicích města měla ten -
tokrát název Jak znáte české pohád -

ky? Tato bojovka byla určena nejen
našim čtenářům, ale i náhodným ná -
vštěvníkům města. Všichni malí i vel -
cí úspěšní luštitelé tajenky získali na
památku placku a jednu ze starých
českých pohádek, která potvrzuje
vyluštěnou tajenku. 

Ovšem letní knihovna je také
o práci ve skladech a o úpravách

v půjčovnách. Letos jsme v depozi -
táři vybavili novými regály fond poe -
 zie a divadelních her. Staré regá -
ly roz hodně nebudeme vyřazovat,
v ně které malé vesnické knihovně
ještě dobře poslouží. 

Knižní fond je také stále třeba či -
s tit, opravovat, aktualizovat, dopl  ňo -
 vat a přeznačovat. Nakonec se vždyc -

 ky ukáže, že prázdniny zase nejsou
tak dlouhé, jak by bylo potřeba. Ale
stejně jsme rádi, že začíná nový škol -
 ní rok, zimní semestr univerzity tře -
 tího věku a mnoho našich dalších
podzimních a zimních aktivit, na
které se společně s vámi všemi těší -
me. A já děkuji všem svým kolegy-
ním za jejich báječný tah na branku
a neskutečný elán, s jakým pracují.

L. Hývlová

9/22

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ
Prázdniny v Městské knihovně Přelouč

Mykabo

Sobotní piknikPrázdninová hra

Křest knihy Generace

Prázdninové 
knihohrátky

Prázdninové rande
naslepo
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Nabídka kroužků, kurzů a aktivit DDM Přelouč na školní rok 2022/2023
tel.: 466 672 003, 739 633 508, e-mail: ddm@ddmprelouc.cz
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Výlet do pohádky
Děti z prvních tříd vyrazily na svůj první školní výlet do Pohádkové ves -

ničky Podlesíčko – zasazené do malebného kraje Českomoravské vrcho-
viny. Ta je součástí resortu Podlesí. V doprovodu staré, ale přátelské, čaro -
dějnice si děti prošly celou vesničku, obdivovaly jednotlivá pohádková
obydlí a připomněly si známé postavičky a příběhy z oblíbených českých po -
hádek a večerníčků. Rumcajs a Manka s Cipískem, Křemílek a Vochomůrka,
Rákosníček, trpaslíci či statečný kovář se stali našimi průvodci v pohádko -
vých povídáních, ze kterých plynula i malá ponaučení. Děti si také zasou-
těžily a získaly sladkou odměnu. 

Rozloučení s žáky 9. tříd
Konečně po dvou letech odmlky si mohli letošní „deváťáci“ opět užít tra -

 diční slavnostní rozloučení se svou školou, svými spolužáky a učiteli, oslavit
ukončení své první vzdělávací etapy... Je to chvíle, na kterou se vždy těší žá ci
i jejich rodiče. Proto jsme i letos připravovali kromě vlastního „ceremoniálu“
předávání absolventských listů a šerpování také bohatý průvodní pro gram.
Částečně si ho tvořili sami „deváťáci“: vybírali si hudbu, vhodnou pro svůj slav -
nostní nástup na pódium, připravovali svou foto a video prezentaci, ale už od
počátku jara v hodinách hudební výchovy připravovali svůj „závěrečný“ ta -
nec – po skupinách sestavovali jednotlivé choreografie, které nakonec da ly vznik
celkovému představení s účastí téměř celé třídy! Ten to tanec byl krás ným za -
končením nejen celého slavnostního odpoledne, ale také zakončením progra -

mu, který pro všechny žáky 9. tříd a jejich rodiče připravili jejich mladší spo -
lužáci. Tentokrát na pódiu kina vystoupili žáci 1. A s tanečním vy stoupením
„Barvičky“ pod vedením své učitelky Violy Vašíčkové, píseň Pan Tau zazpívaly
a zatančily nejstarší členky pěveckého sboru Ohniváček, rytmicky všechny
rozproudil svým vystoupením rapper Ríša Schvaninger ze 7. A, po hádkově pak
všechny naladili „Loupežníci“ ze 3. A, v pohádkovém ladění pak pokračova -
la hudební skupina ze 6. B – 6 flétnistek, klavíristka a zpěvák Vojta Král ze
7. B s písní Tomáše Kluse „Co s touhle šťastnou chvílí“ a před závěrečným
vystou pením „deváťáků“ zazpívala Nela Vašíčková se svou doprovodnou ta -
neční skupinou... Všechna vystoupení se povedla, snad se divákům líbila, kdo
je nemohl vidět na vlastní oči, může se potěšit na fb stránkách naší školy...

Nyní už zbývá popřát našim absolventům šťastné vykročení do dalšího
života!

zá
ří

 2
0

2
2

9/22

Přeloučské školství
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

18

Školní rok 2022/23
právě začíná

a s ním i nová životní etapa sedm -
desáti prvňáčkům, které I. stupněm
provedou třídní učitelky Renáta
Šťastná (1. A), Martina Mrkvičková
(1. B) a Michaela Pavlíková (1. C).
Novými posilami našeho pedago-
gického sboru budou na II. stupni
Veronika Nováková (Čj – Nj) a Va-
lentýna Korečková (Př). Na I. stup-
ni již zmiňovaná třídní učitelka 1. A
a Kateřina Půlpánová (Čj – Ov). Do
důchodu odchází paní učitelka Olga
Fritscherová. Za odvedenou práci jí
děkujeme a všichni jí přejeme, aby
si zaslouženě odpočinula. Nejsmut -
nějším měsícem pro nás byl určitě
únor, kdy jsme se museli navždy roz -
loučit s naší dlouholetou kolegyní,
třídní učitelkou 5. A, Danou Dostá-
lovou. Navždy zůstane ve vzpomín -
kách našich i spousty dětí, které pro -
vedla I. stupněm.

Uplynulý šk. rok byl opět velmi
netradiční, v pořadí již třetí. Celý
podzim a velká část zimy probíhaly
ve znamení karantén. Jen tak pro
zajímavost jich bylo v naší škole udě -
leno 71, což je v průměru více než
3 karantény na každou třídu. Karan -
ténní opatření byla zrušena 19. 2.
a 24. 2. vypukl konflikt na Ukrajině...

Vzhledem k výše zmíněnému
moc větších akcí v tomto období ne -
proběhlo, naopak jsme se dlouho
snažili třídy mezi sebou nemíchat
a nespojovat. Až od jara jsme se po -
stupně vraceli k normálnímu chodu
školy. A tak jaro začalo jednou vel-
mi povedenou akcí, a to byl Veliko -
noční jarmark. A následovaly další
hezké akce: Dětský den, T-Mobile
olym pijský běh, sportovní den, cy -
klistická soutěž Koláček, spaní ve
škole, celoroční projekt Hrdá škola
a samozřejmě lyžařský výcvik a ško -
ly v přírodě.

Opatrně se začaly rozbíhat i růz -
né soutěže a olympiády. Uznání si
zaslouží určitě všichni, kteří se účast -
nili, ale ráda bych zmínila význam-
né úspěchy, kterými byly: 1. místo
Matěje Štarmana ze 2. C v celostát-
ním kole matematické soutěže Klo -
kan, kategorie Cvrček, 1. místo Jitky
Míčové ze 6. A v okresním kole pří-
rodovědné poznávací soutěže ne-
bo 1. místo Elišky Hříšné z 9. B ve vý -
tvarné soutěži Hledáme nejlepšího
mladého grafika v kategorii originál -
ní ztvárnění. 

Ve školním roce 2022/23 se po-
čet našich žáků bude pohybovat ko -

lem 575, počet zaměstnanců bude
53, školní družinu navštěvuje 180 žá -
ků a škola sídlí ve třech plně obsaze -
ných budovách. Tato čísla napovídají,
že je téměř nemožné, aby celý ná-
sledující školní rok proběhl bez se-
bemenších problémů a komplikací.
A tak si jen přejme, aby se nám je
společně podařilo vyřešit k co nej-
větší spokojenosti všech zúčastně-
ných, abychom ho všichni zvládli
ve zdraví a abychom v červnu 2023
končili s dobrým pocitem úspěchu
v každém z nás.

Magda Pacáková, ŘŠ

1. místo
v přírodovědné soutěži

Žákyně 6. A Jitka Míčová se
zúčast nila okresního kola přírodo-
vědné poznávací soutěže, která se
konala v DDM Alfa Pardubice. Ve
své kategorii se umístila na krásném
1. místě.

Koláček
Po dvouleté pauze mohli žáci

1. stupně poměřit své síly v cyklistic -
kém závodě Koláček, který se ko-
nal 9. června. Letošní závod byl zpe -
střen o profesionální biketrialovou
exhibici Jana Sladkého, která byla
zajištěna ve spolupráci s městskou
policií. Dík patří konkrétně panu
Slavíkovi, který se akce po celou do -
bu účastnil. Další poděkování patří
panu Voleskému z přeloučského Ve -
locentra, který nám věnoval ceny
pro první 3 umístěné v kategorii.
Me daile a sladkosti byly obstarány
klubem přátel školy.

9/22

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
První vysvědčení

Edu bus 
Žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili programu Lego Spike, který se uskutečnil

v netradičním mimoškolním prostředí autobusu. Praktické činnosti s Lego
stavebnicí a tabletem žáky bavily a získali při nich potřebné dovednosti
pro základy robotiky – programování.

Poděkování za spolupráci Městské knihovně



Přeloučské školství 

21

zá
ří

 2
0

2
2

9/22

Přeloučské školství
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

20
9/22

Patří k absolventům přeloučské střední
školy a nyní na ní učí. A také je autorem
nové vizuální identity Gymnázia a gra-
fické střední odborné školy v Přelouči. Ptali
jsme se Michala Raka na to, co všech no
je v procesu navrhování vizuální identi -
ty vzdělávací instituce důležité a jak celý
proces probíhá. 

Mohl byste nám představit novou vi-
zuální identitu?
Michal Rak: Nová vizuální identita naší
školy představuje nejmodernější trend
grafického designu. Signifikantním prv-
kem každé značky je logo, které v našem
případě vychází z typografie, a tvoří tak
náš dominantní prvek celé „corporate
identity“. Samotné logo by však nestačilo,
vizuální identita je výtvarná sebeprezen-
tace každé instituce. Dalším důležitým vý -
razovým prvkem se stala výrazná barev -
nost, a to v podobě jasně červené. Chtěl
jsem docílit kontrastu mezi černou, čer-

venou a bílou, které se staly hlavními bar-
vami nové vizuální identity GYGRu (nová
zkratka školy, pozn. aut.). Rovněž výběr pís -
ma hraje důležitou roli při vnímání značky.
V našem případě se jedná o jednoduchý
a univerzální grotesk „helvetica“. Ostatně
jednoduchost, účelnost, elegance, moder-
nost a grafická čistota byly hlavními my -
šlen kami při grafickém ztvárnění naší se-
beprezentace. 

Co všechno je potřeba při vytváření
nové vizuální identity udělat? Jak pro-
bíhá celý proces? Jak dlouho třeba ta-
kové návrhy vznikají?
Michal Rak: Tvorba nové vizuální identity
je náročný a dlouhý proces, má-li být vý-
sledek dobrý. Je potřeba si uvědomit, ja-
kým zaměřením se daná instituce zabývá
a kam chce svoji výtvarnou prezentací
směřovat. V našem případě je to celkem
jasné. Grafická škola by měla mít atraktiv-
ní a moderní vizuální identitu. 

Proces navrhování spočívá v grafických
návrzích a skicách loga, od kterého se ob-
vykle odvíjí celý „branding“. Navazuje výběr
písma, případně vhodné kombinace písem
tak, aby tvořily příjemný, třebas kontrast-
ní celek. Zkouší se různá barevnost, kom -
po  zice v umisťování loga, písem, grafic-
kých prvků, fotografií apod. Jde o poměrně
zdlouhavý proces, ale výsledek sjednoce-
ného vizuálního stylu vždy stojí za to.

Jak moc je podle vás grafická identita
školy důležitá? Může ovlivnit nějak
zpětně i školu jako takovou?
Michal Rak: Jsem přesvědčen, že grafická
identita každé instituce je velice důležitá,
o to více, jsme-li grafická škola. Je-li totiž
vizuální identita dobře zvládnuta a vhod-
ně pojata, může daný podnik nebo celou
značku povýšit do zcela jiných sfér pově-
domí. Grafická škola by měla nabízet to
nejlepší a být snad i vzorem pro jiné. 

Ondřej Vojtěch

S ředitelem jediné střední školy v Přelouči
Miroslavem Pavlatou jsme se bavili o tom,
jaké novinky škola přichystala pro nad-
cházející školní rok, jak se do chodu školy
promítají neklidné časy nebo proč se ško-
la přejmenovala a nově se jmenuje Gym-
názium a grafická střední odborná škola
Přelouč. 

Co nového chystáte pro nadcházející škol -
ní rok 2022–2023?

Ve školním roce, který máme před sebou,
nás čeká spoustu zajímavých akcí a aktivit.
Z pohledu ředitele je takovou největší „akcí“
stěhování praktického vyučování grafických
oborů a oboru fotograf do nově zrekonstruo -
vaných prostor domova mládeže v Jaselské
ulici. Tento objekt od ledna 2022 prochází
kompletní rekonstrukcí. Ubytovací část by-
la k nastěhování již koncem srpna a ta zbý-
vající bude kompletně hotova začátkem
března 2023. Vše je plánováno tak, aby byl
následující školní rok 2023–2024 zahájen
v no vých prostorách. 

Další aktivitou pořádanou naší školou je
již tradiční soutěž určená pro žáky základ-
ních škol s názvem Hledáme mladého grafi-
ka. Téma 4. ročníku jsem již vyhlásil, téma
zní Příroda – mocná, nebo nemocná?, a po-
kud vše proběhne podle plánu a opět nám
to nezkazí covid, tak bychom měli znát ví-
těze v prosinci letošního roku. 

A na co chceme také zaměřit, je příprava
oslav 70. výročí založení gymnázia v Přelou -
či. Určitě budeme pokračovat v rekonstruk-
cích prostor školy, a to především budovy
teoretického vyučování v ulici Obránců mí-
ru. A neměl bych zapomenout ani na to, že
do nového školního roku už nevstupujeme

jako Gymnázium a Střední odborná škola
Přelouč. (úsměv)

Proč jste se rozhodli pro přejmenování
školy? Co si od toho slibujete?

Přejmenování školy bylo mým dlouho-
dobým záměrem a podobně to viděl i zřizo-
vatel, kterým je Pardubický kraj. Vzhledem
k tomu, že škola bude od září 2023 poskyto -
vat opravdu jen gymnaziální a grafické vzdě -
lávání, rozhodli jsme se, že v rámci propa-
gace školy bude nejlepší, když názvy těchto
oborů budou zakomponované v názvu ško-
ly. Proto do nového školního roku 2022–2023
vstupujeme také s novým názvem. Veřej-
nost nás nově najde pod názvem Gymná-
zium a grafická střední odborná škola Pře -
louč, ve zkratce GYGR. S novým názvem
bude také změněna vizuální identita školy
(logo, webové stránky školy, sociální sítě
školy). 

No a co si od nového názvu školy slibu-
jeme? Především její lepší dohledatelnost
pro zájemce nabízených oborů na interne-
tu a sociálních sítích a hlavně – název školy
bude vystihovat nabídku školy.

Kdybyste měl nějak bilancovat uplynulý
školní rok, jak byste ho zhodnotil?

Uplynulý školní rok byl rokem náročným,
ale úspěšným. Ve spolupráci se zřizovatelem
se podařilo zahájit již zmiňovanou rekon-
strukci budovy v Jaselské ulici. Podařilo se
dokončit projekt na rekonstrukci a zateple-
ní objektu teoretické výuky. Výsledná část-
ka však více než dvojnásobně překročila pů-
vodní investiční záměr Pardubického kraje.
Proto v současné době řešíme, jak tento pro-
jekt realizovat po etapách. Po pěti letech se
podařilo uspořádat v prostorách naší školy
projekt Technohrátky. 

No a na co jsem také pyšný je to, že v rám -
ci přijímacího řízení jsme přijali takový po-
čet uchazečů, že od 1. září 2022 otevíráme
jednu plně naplněnou třídu víceletého gym -
názia, jednu třídu maturitního oboru foto-
graf, dvě třídy maturitního oboru reproduk -
ční grafik pro média a jednu třídu učebního
oboru reprodukční grafik. Dochází tedy k ná -
růstu celkového počtu žáků na naší škole.

Co škola chystá v následujícím roce pro
veřejnost? 

Velkou připravovanou akcí je již zmiňo-
vaná soutěž Hledáme mladého grafika. Na

podzimní a zimní měsíce chystáme již tra-
diční Dny otevřených dveří a rádi bychom
také uspořádali Vánoční jarmark, který by
se také mohl stát tradicí. V jarních měsících
2023 bych všem zájemcům rád ukázal nově
zrekonstruovaný objekt domova mládeže. 

A ve spolupráci s Pardubickým krajem
a městem Přelouč budeme připravovat ar-
chitektonickou soutěž na projekt Revitali-
zace zeleně v objektech školy. V rámci této
soutěže bude tento projekt představen oby -
vatelům Přelouče.

Jak se školy dotkly události v uplynulých
letech? Měl na vaše působení vliv covid
nebo válka na Ukrajině?

Ani jedno se naší škole nevyhnulo. Výuka
za zpřísněných covidových opatření byla ná-
ročná, ale díky kolegům se nám podařilo vše
zvládnout. Museli jsme se naučit pracovat
se spoustou nových aplikací a také více vést
k samostatnosti. 

A válka na Ukrajině? Ta nás bude prová-
zet i nadále. V rámci uspořádané sbírky, kdy
jsme potiskli tašky, se nám podařilo vybrat
ne malou částku, kterou jsme předali míst-
ní Charitě Přelouč. Ta prostředky použila
na zpří jemnění léta pro děti ukrajinských
uprchlíků. A co pro nás také bude nová zku-
šenost, je to, že od září 2022 jsme přijali do
prvních ročníků čtyři ukrajinské studenty,
kteří budou studovat námi nabízené grafic-
ké obory. A až se situace na Ukrajině uklid-
ní, tak své zkušenosti a znalosti nabyté u nás
na škole budou moci prezentovat ve své do -
movské zemi.

Co byste žákům, ale i učitelům a dalším
zaměstnancům školy popřál do nadchá-
zejícího školního roku? 

Všem svým kolegům a žákům bych po-
přál, aby pro ně byl tento rok úspěšný a plný
zdraví. Nováčkům z řad žáků na naší škole
bych popřál, aby jejich volba studovat v Pře -
louči pro ně byla ta správná. Novým kole-
gům, kterých jsme v rámci nárůstu počtu
žáků k 1. září 2022 přivítali celkem 12, bych
popřál, aby se jim u nás líbilo a aby je práce
učitele a vychovatele na domově mládeže
naplňovala. 

A nám všem a škole s novým názvem
Gym  názium a grafická střední odborná
ško la Přelouč bych popřál hodně nadaných
a úspěšných žáků.

Ondřej Vojtěch

GYMNÁZIUM A GRAFICKÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ  GYGR

Zájemci o studium nás teď lépe najdou

Vhodně pojatá grafická identita může vnímání značky povýšit
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Interpretační kurzy 
žesťových nástrojů

Na začátku letních prázdnin zaplnili naši ško -
lu žáci hrající na žesťové nástroje z celé republiky.
Konal se u nás již devátý ročník interpretačních
žesťových kurzů. Lektory kurzů byli hráči profe-
sionálních českých orchestrů a profesoři konzer -
va toří. Na trubku vyučovali Svatopluk Zaal (trum -
petista Pražské komorní filharmonie) a Walter
Hofbauer (trumpetista České filharmonie), hru
na trombon vyučovali Lukáš Moťka (pedagog
AMU a trombonista České filharmonie) a Alois
Mech (pedagog Konzervatoře Pardubice), hru na
lesní roh vyučovali Jindřich Petráš (pedagog JA-
MU) a Jindřich Kolář (hornista České filharmo-
nie). Kurzy zahájil koncert souboru členů Ko-
morní filharmonie Pardubice, který uvedl pořad
s názvem Svět muzikálu. Závěrečný koncert patřil
všem šedesáti účastníkům kurzů, kteří na něm
předvedli své pokroky, které udělali během pěti
dní intenzivní výuky. V rámci doprovodného pro-
gramu proběhla přednáška o historii dechových
nástrojů a výuka komorní hry. Už teď se těšíme
na příští jubilejní desátý ročník.

Národní dechový orchestr získal 
zlatou medaili na světové soutěži

Každé čtyři roky se v holandském městě Ker-
krade koná světová soutěž dechových orchestrů.
Protože se koná jednou za čtyři roky a že se jí
účastní nejlepší amatérské orchestry z celého svě-
ta, se jí přezdívá „olympiáda dechové hudby“.
Národní dechový orchestr, který působí při naší
základní umělecké škole, se této soutěže letos
s obrovským respektem poprvé zúčastnil. Cestě
do Holandska předcházely obrovské organizační
přípravy, desítky zkoušek a soustředění a vystou -
pení na mnoha pódiích v České republice. Sou-
těžní vystoupení se skládá ze dvou skladeb – po -
vinné a volitelné. Jako povinnou letos organizátoři
vybrali skladbu japonského skladatele Yasuhide
Ita Diferencias on an Old Spanish Song. Jako voli-
telnou zahrál orchestr v čele s dirigentem Václa-
vem Blahunkem skladbu českého autora Václava
Nelhybela Two Symphonic Movement. Provede-
ní soutěžního programu zaujalo porotu natolik,
že orchestr zařadila do zlatého pásma a odměnila
zlatou medailí. Toto umístění je obrovským úspě -
chem nejen pro orchestr, ale i pro celou českou
dechovou hudbu. Orchestr dokázal, že patří me -
zi světovou špičku. Naši školu i město může těšit,

že hned 20 členů tohoto prestižního tělesa je žáky
nebo absolventy přeloučské ZUŠ. Takovéto za-
stoupení nemá žádná jiná ZUŠ ani konzervatoř.
Díky tomuto orchestru naši školu pravidelně na -
vštěvují nejen talentovaní mladí muzikanti z celé
České republiky, ale také profesionální dirigenti
z České republiky, Japonska, USA nebo Holandska.
Pro naše žáky je to neskutečná zkušenost nejen
hudební, ale třeba i jazyková.

Soutěž v Holandsku ale nebylo jediným kon-
certem tohoto orchestru o letních prázdninách.
Vystoupil také na světové konferenci WASBE na
pražském Žofíně. Představil se jednak svým kon -
certem, na kterém ho dirigovali kromě šéfdiri-
genta Václava Blahunka také dirigenti Allan Mils
(profesor univerzity v Coloradu) a Joop Boerstoel
(dirigent Královského holandského orchestru),
v dalším koncertě pak doprovodil světovou skla -
datelskou soutěž. Třešničkou na dortu bylo vy-
stoupení několika vybraných členů orchestru
v přímém přenose rádia City během konference.

Během pěti let vyrostlo v Přelouči – především
zásluhou a obrovskou prací ředitele ZUŠ Michala
Chmelaře – hudební těleso, které dělá městu skvě -
lé jméno nejen v Čechách, ale získává si respekt
i na mezinárodní úrovni.

Návštěva Smetanovy Litomyšle
Pěvecké a klavírní oddělení ZUŠ Přelouč se

v neděli 26. června vydalo do Litomyšle na krás-
ný koncert absolventů akademie MenArt. Men -
Art je unikátní stipendijní systém, během kte-
rého jsou odbornými lektory, mezi které patří
například klavírista Ivo Kahánek, vzděláváni nej-
talentovanější žáci základních uměleckých škol
z celé republiky. Kromě koncertu navštívili na-
ši žáci i rodný byt Bedřicha Smetany a klášter-
ní zahrady. Byla to opravdu krásná tečka za
uplynulým školním rokem, a to i proto, že festi-
val Smetanova Litomyšl patří mezi naše nejvý-
znamnější. 

vedení školy

Úspěch dechového orchestru 
na soutěži v Praze

O posledním červnovém víkendu se v sále
praž ského hotelu Olšanka konal Mezinárodní fes -
tival dechových orchestrů Praha 2022. Náš decho-
vý orchestr pod vedením pana ředitele Michala
Chmelaře se této soutěže účastní pravidelně. Na
letošním ročníku se představily orchestry ze Špa -
nělska, Slovinska, Německa a pouze jeden z České
republiky. Naši žáci soutěžili hned jako první, tak -
že mladí přeloučští muzikanti se kromě meziná-
rodní konkurence museli utkat i s brzkým vstává-
ním v pět hodin ráno. I přes tuto nepříjemnost se
ale dokázali na své vystoupení skvěle zkoncentro-
vat a odevzdali na pódiu opravdu skvělý výkon.
Na večerním vyhlášení výsledků byl náš orchestr
zařazen do zlatého pásma a získal cenu za nej-
lepší dramaturgii soutěžního programu. V obrov-
ské mezinárodní konkurenci výhradně dospělých
orchestrů je toto ocenění skvělým úspěchem.
Gratulujeme všem členům orchestru!!!

Jaroslav Šlais

Zahradní slavnost
Stává se pomalu tradicí, že v úplném závěru

škol ního roku se na zahradě školy představí žáci
všech oborů školy na akci nazvané Garden party.
Vzhledem ke složité epidemiologické situaci, jež
ne umožnila pořádání školního plesu, na kterém
se koná slavnostní představení absolventů obou
stupňů, proběhlo toto „vyřazování“ také v rámci
Garden party. 

Diváci tak v téměř tříhodinovém programu
mohli vidět vstupy tanečníků a mažoretek, všech-
ny pěvecké sbory, představení žáků literárně dra -
matického oboru, kytarový soubor, smyčcový
sou bor, dechové soubory, soubor bicích nástrojů
a nemohla samozřejmě chybět skupina Buď fit.
V ateliéru současně probíhala výstava prací žáků
výtvarného oboru. A vzhledem k tomu, že jako
téma letošního zahradního koncertu jsme zvolili
džungli, bylo se skutečně na co dívat. 

Petra Lojínová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ

Skautské léto

Na začátku prázdnin se letos uskutečnily dva skautské tábory. Jeden
pro ty mladší, Plamínky, světlušky a vlčata a druhý pro starší, skautky a skau-
ty. Tábor mladších se konal ve Sněžném v Orlických horách, kde si děti užily
krásných 10 dní plných dobrodružství. Skauti a skautky strávili krásných
17 dní na Hraničkách, kde plnili mnoho výzev, hráli hry a učili se nové do-
vednosti. Skautské léto však tábory nekončí, mnozí z nás jezdí na další akce,
kde si užijí spoustu zábavy. Jednou z nich je i Středoevropské Jamboree v Pra -
ze, kam se vydaly některé z našich skautek.

Iva Mrvíková

Středoevropské Jamboree v Praze
Dne 2. 8. 2022 vypuklo

na Výstavišti v Holešovi -
cích setkání skautů a skau -
 tek z ví ce než 23 ze mí. Té -
 matem ce lé akce bylo ,,PA -
LETTE OF THE WORLD“
a každý den byl inspirován
jinou barvou. Na akci se hol -
ky zúčastnily spou  s ty zají-
mavých progra mů, výletu
na Karl štejn a po Praze. Na -
tíraly plot na mos   tě Kapi-
tána Jaroše, seznámily s no -
vými kulturami a našly si
zahraniční přátele. Akci si
skautky moc užily a už plá -
nují jet na další, na Národ-
ní Jamboree v roce 2023.

Skautky z AniKroku

SOKOL Přelouč
SOKOL MÁ TRADICI a chce vést všechny k pohybu a společné aktivitě, být
vzorem člověka silného tělem i duchem a sdílet patero společných hodnot: 

SPORT, OBČANSTVÍ, KOMUNITA, OSOBNOST, LASKAVOST

Bližší informace: sokol-prelouc.webnode.cz / 603 180 655 /
fb T.J.Sokol Přelouč

• Cvičí se od ZÁŘÍ do ČERVNA • Dětské oddíly     400 Kč/pololetí
• Členové jsou POJIŠTĚNI • Gymnastika        800 Kč/pololetí
• Možnost trénovat na ZÁVODY • Trampolínky děti 600 Kč/pololetí 

• PŘIPRAVUJEME: PŘÍMĚSTSKÝ tábor, VÝLETY, NOC sokoloven, 
MIKULÁŠSKOU besídku

POZVÁNKA
NA JÓGU 

a MEDITACE 
DO SOKOLOVNY

HATHAJÓGA přirovnává lidské tělo ke květině lotosu. Jako se lotos s vý-
chodem slunce otevírá, otevírá se tělo s nádechem. Jako se lotos se
západem slunce zavírá, zavírá se tělo s výdechem. Vědomé dýchání je
pro člověka velmi užitečné. Přijďte vyzkoušet!

Meditace znamená, že jsme v bezmyšlenkovém stavu, ale při plném vědo-
mí. Jsme v klidu, míru a harmonii našeho těla, mysli a citu. Postupně si
uvědomujeme, co cítíme a co nám takovéto zklidnění přináší. Učíme se
žít v pohodě, bez velkého a nezdravého stresového napětí. Přijďte si
prožít novou osobní zkušenost.

Meditace probíhají v pondělí od 18 do 19 hod., jóga se cvičí v úterý od
18 do 19.30 hod. v 2. poschodí nové přístavby sokolovny (vchod bran-
kou z jižní strany). Během cvičení se soustředíte jen na sebe, na své
pocity, zapomenete na běžné starosti, uvolníte nahromaděný stres,
protáhnete se, rozhýbete i posílíte své tělo.

JÓGA začíná 11. října v 18 hod. a těší se na vás Milena Plištilová 
       (tel. 737 774 256) 
MEDITACE začíná 5. září v 18 hod. a těší se na vás Jana Kubátová 
       (tel. 734 896 484)

NABÍDKA CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ PŘELOUČ od září 2022

RODIČE A DĚTI                                       ČT                          16.00 – 17.00,
                                                                                              dopol. dohodou
PŘEDŠKOLNÍ ŽACTVO                          ÚT                           16.00 – 17.00
ŠKOLNÍ ŽACTVO                                    ČT                           17.00 – 18.00
GYMNASTIKA trénink 3 hod. týdně   ÚT+ČT                   18.00 – 19.30
TRAMPOLÍNKY pro děti s Ditou         ST                            16.00 – 17.00
TRAMPOLÍNKY pro dívky Lucka         PO                           17.15 – 18.15
Žlutý minivolejbal – přehazovaná      ÚT                         15.00 – 16.00
VOLEJBAL pro HOLKY 4.–6. tř.          PO                         16.00 – 17.00
BADMINTON 4.–6. tř.                           ST                          15.30 – 16.30

ŽENY (nejen 60+)                                    PO+ČT               18–19 + 19–20
KONDIČNÍ CVIČENÍ fitness                   PO                                       19–20 

!hledáme cvičitelku!
KONDIČNÍ CVIČENÍ – míče                  ST                            18.30 – 19.30
TRAMPOLÍNKY pro dospělé                ÚT+PÁ     18.30–19.30 + 18–19
BADMINTON pro veřejnost                  DOHODOU
STOLNÍ TENIS pro veřejnost                 DOHODOU
JÓGA A MEDITACE                                ÚT, PO      18.00–19.30 a 18–19
KOLOBĚŽKY                                             DOHODOU
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100 LET CHARITY V ČR 
Letos slavíme ve všech Charitách významné

jubileum a to 100 let od založení Svazu charity
v roce 1922 arcibiskupem Stojanem na Moravě.
V roce 1928 vnikla celostátní centrála. V období
první republiky zaznamenala Charita velký rozvoj.
Významně se uplatnila v hektickém období po
konci 2. sv. války. Na jaře 1945 rychle zareagovala
na nutnost pomoci navrátilcům z koncentračních
táborů a dalším lidem postiženým válkou. Po pře-
vzetí moci komunisty v roce 1948 stát cíleně vy-
tlačil charitu z oblasti sociálního a zdravotního
působení. Její činnost byla pod státním dozorem
a zredukována na vydávání náboženského tisku
a péči o staré řeholníky a kněze. Nová éra za-
čala po roce 1989. Dnes tvoří Charitu ČR síť asi
300 profesionálních Charit v celé ČR s asi 9 000 za -
městnanci a desetitisící dobrovolníky. Od roku
1995 je Charita ČR je členem mezinárodních or-
ganizací Caritas Europa a Caritas Internationalis.
V Přelouči působí Charita od roku 2000. 

PŘELOUČ BĚŽÍ 
PRO PĚSTOUNY

Milí čtenáři Roštu,
po úspěšném loňském běhu v Přelouči jsme se
rozhodli v letošním roce opět zapojit do Týdne
(pro) pěstounství, který se koná napříč celým Par -
dubickým krajem pod názvem „Rozběháme pěs-
tounství“ uspořádáním dalšího běhu. 

V Přelouči jsme běh nazvali PŘELOUČ BĚŽÍ
PRO PĚSTOUNY. Účastí na běhu bychom rádi
symbolicky podpořili právě pěstouny. 
Kdy běh můžete absolvovat: v týdnu od 12. do

18. 9. 2022.
Kde se uskuteční: v lese Slavíkovy ostrovy.
Start začíná na adrese Za Tratí 302, Přelouč, za

železničním podchodem směr Slavíkovy os-
trovy, pokračuje po lávce přes Labe, kolem
slepého ramene Labe a vrací se cestou ko-
lem řeky. 

Cíl se nachází na stejném místě jako start. Přesný
popis trasy i s fotografiemi naleznete na na-
šich webových a facebookových stránkách.
Samotná trasa bude viditelně označena.

Celková délka trasy činí 2,3 km.
Přihlašování na jednotlivé běhy bude probíhat

elektronicky. Na uvedeném odkaze si vyberete,
jakého běhu se chcete zúčastnit (v našem městě:
Přelouč běží pro pěstouny). Běh můžete absolvo-
vat kdykoliv během týdne. Startovní číslo dosta ne -
te emailem elektronicky ve formátu PDF k vytiš tě -
ní. Po doběhnutí zašlete informace o uběhnutém
ča se a budete zařazeni do výsledkové listiny da-
ného závodu. Uběhnuté kilometry se budou sčí -
tat do celkového počtu uběhnutých km na pod-
poru pěstounství. Naše trasa v Přelouči je vhodná
pro běžce, chodce a děti na kolech. Domníváme
se, že se trasa dá zvládnout i se sportovním kočár -
kem, i když v jednom místě je obtížnější terén. 

V Přelouči běh organizujeme ve spolupráci
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí Městské-
ho úřadu Přelouč.

Pokud se s námi budeme chtít potkat na tra-
se, tak sledujte naše webové a facebookové strán -
ky, kde v září zveřejníme termín a čas. Pro děti,
které s námi společně absolvují běh, budeme mít
připravené drobné odměny. 

Pro bližší informace ohledně běhu můžete
sledovat v září naše webové stránky:
https://pre louc.charita.cz/ nebo náš face -
book Charita Přelouč. 

V rámci Týdne pro pěstounství se s námi
můžete setkat i v sobotu 17. 9. 2022 na akci:
DABING – 28. ročník udílení cen Františka Fi-
lipovského, kde budeme mít stánek s aktivi-
tami pro děti a kde si naše pracovnice s vámi
rády promluví na téma pěstounské péče. 

A také o dobrovolnictví v rámci našeho
DOBROCENTRA. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
                         Mgr. Pavlína Křepská 
                         a Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová 

PRÁZDNINY 
V JAKUB KLUBU

Prázdniny jsou za námi a zase usedáme do
školních lavic. Z prázdnin si odnášíme mnoho zá-
žitků. Do klubu během prázdnin chodilo hodně
dětí, každý den kolem 20 dětí. Z toho průměrně
15 dětí bylo z Ukrajiny. Pro děti jsme uspořádali
několik výletů. První z nich byl svatojakubský výlet
do Čáslavi na hasičskou stanici a do obory Žleby,
kde jsme mohli vidět přehlídku dravců. Dalších
5 výletů zorganizovali pro děti studenti pře-
loučského gymnázia! Díky pomoci gymnazistů
jsme v červenci na faře zorganizovali týdenní pří -
městský tábor pro děti z Ukrajiny. DĚKUJEME!!! 

VÝLETY S GYMNAZISTY
V červenci to byl v rámci příměstského tábo -

ra výlet na Mělice, s plněním úkolů cestou na pís -
níky. Aktivity připravily studentky Ema, Aneta
a Bára. Další výlet byl do hřebčína v Kladrubech
nad Labem, který je jedním z nejstarších hřebčí-
nů na světě a zároveň domovem nejstaršího pů-
vodního českého plemene koní – koně starokla d -
rubského. Děti vylezly na rozhlednu, pohladily si
koně a zúčastnily se herních aktivit připravené

studentkou přeloučského gymnázia Terezou, kte -
 rá je právě z Kladrub. Hry se dětem velice líbily.
Další aktivitou byla šipkovaná na Slavíkových
ostrovech, kterou nám připravily dvě studentky
gymnázia. Jednalo se o indiánskou stezku, kde dě-
ti splněním různých úkolů poskládaly mapu, kte -
rá je dovedla k ukrytému pokladu. Pokladem
byla sladká odměna, o kterou se děti podělily.
Studentky Monika a Tereza připravily program
na discgolfovém hřišti a přírodním koupališti
v Cholticích. Všem gymnazistům děkujeme za
jejich skvělé nápady a čas, který dětem věnovali.
Ko munikace s ukrajinskými dětmi byla nároč-
nější, ale vzájemně obohacující. 

Skvělý byl i výlet do stáje ve Škudlech, který
nám zprostředkovala bývalá dobrovolnice Ma-
ruška Zittová, čímž jí děkujeme. Děti vyrazily od
klubu pěšky a po cestě je čekaly různé vzdělávací
úkoly. Zážitkem bylo krmení koní, hřebelcování,
a jízda na koni. Největší úspěch byla jízda v povo-
ze za poníky. Prázdniny byly zakončeny čtyřden -
ním zážitkovým pobytem v Orlických horách,
pro děti z Jakub klubu, pěstounských rodin i se
služby Podpora rodiny. Objevovali jsme společ -
ně krásy hor, soutěžili, sportovali a vzdělávali se.
Zajímavým zážitkem byla návštěva horské služby. 

No a teď? Těšíme se na září… ☺
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU
V červnu jsme vyhlásili sbírku her a spor-

tovního vybavení pro ukrajinské děti. Za všech -
ny dary děkujeme. Sešlo se nám několik krabic
stolních her, puzzlí, i 5 kol! Děkujeme. 

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

24. července jsme v rámci Svatojakubského
dne uspořádali pouť za zajímavými faráři z Pře-
loučska z 19. a 20. století. Ještě před tím byly pře-
dány pamětní listy přítomným poutníkům, kteří
po východočeské části Svatojakubské cesty ušli
alespoň 100 km (z našeho oddílu šlo o šest osob,
tři z nich si listy přebrali na místě). V 15.00 se vy-
dala skupina zájemců na pouť do Lohenic, Bře-

hů a zpět do Přelouče. U rodných domů tří farářů
jsme si připomněli jejich osudy, v Lohenicích by-
li přítomni dokonce příbuzní zdejšího rodáka
dr. Rudolfa Šetiny (1878–1929). Zde jsme si po-
slechli skladbu složenou dr. Šetinou, ve Břehách

se podívali také ke křížku, který obci věnoval je-
ho jmenovec a pardubický arciděkan Vincenc
Šetina (1876–1961). V Přelouči zazněla ukázka
z románu Západ od K. V. Raise, ve kterém byl
ztvárněn farář Josef Pardus (1801–1892). Cel-
kem se putování, které trvalo asi 2,5 hodiny,
účastnilo na 15 osob. Navečer do Přelouče došly
další dvě poutnice, které obdržely pamětní list.

13. srpna jsme měli v plánu projít další etapu
východočeské Svatojakubské cesty (z České Ska-
lice do Jaroměře). Žel u většiny pravidelných pout-
níků zasáhly různé nemoci, pracovní povinnosti
a podobně a počet zbylých poutníků byl již ně-

kolik dní předem naprosto mizivý. Proto jsme se
rozhodli přeložit tuto etapu na rok 2023.

Další pouť proběhne v září na Slovensku a to
„Krajem Jozefa Gabčíka“. Výsadkář Jozef Gabčík
byl členem Orla a tak si připomeneme v místě
jeho rodiště 80 let od jeho hrdinského činu. Akci
spolupořádáme s ústředím Orla v Brně a Sloven-
ským klubem severských a japonských plemen.
Na programu tak bude nejen turistika, ale i mi-
nidogtrekking na 6 a 12 km. Vše bude probíhat
od pátku 2. září do neděle 4. září, ubytování a zá -
zemí budeme mít v kempu Slnečné skaly u Po-
luvsia, kde se Jozef Gabčík narodil. V sobotu v 9.00
vyrazíme na túru. Máme připravené dvě mož-
nosti – buď na nedalekou zříceninu Lietavského
hradu vzdáleného asi 7 km, nebo výstup na ne-
daleký Kľak (1352 m n. m.) z Fačkovského sedla
(792 m n. m.). Odpoledne pak bude společen -
ský program s hudbou a oceněním vítězů dog -
trekkingu. V 18.00 společně se žilinským bis -
kupem Mons. Tomášem Gálisem a primátorkou
Rajeckých Teplic položíme věnec u pomníku Jo-
zefa Gabčíka. V případě zájmu o účast nás mů-
žete kontaktovat na tel. 731 402 371.
                  Matěj Pešta a Zdenka Kumstýřová,
                  Orel Přelouč 

Z letní činnosti turistického oddílu Orla Přelouč

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
(KLAS)

Zprávy z Klasu
V červnu jsme absolvovali několik aktivit. Ta

první byl organizována Radou seniorů Pardubic-
kého kraje. 

V pondělí 20. 6. se několik našich členů zúčast -
nilo uctění památky obětí Ležáků a operace Sil -
ver A i Silver B. Akce proběhla na třech místech.

Z mostu přes Labe v Rosicích, odkud Němci vy-
sypávali popel popravených, každý účastník ho-
dil do řeky růži. Další zastávkou byl parčík J. Potůč -
ka v Polabinách. Památku J. Potůčka vzpomněla
p. senátorka M. Horská. V zámečku, kde se ko-
naly popravy každý účastník rozsvítil na památku
popravených svíčku.

Hned další den jsme se vypravili do Kozlova.
Je to nevelká ves, kde prožil část svého tvůrčího
života známý malíř Max Švabinský. Žil v chaloup-

ce spolu se svou první ženou Elou Vejrychovou,
jejíž rodiče koupili v obci chalupu. Muzeum v Čes -
ké Třebové spravuje tento objekt jako součást
svých sbírek. V chaloupce se nacházejí některé
obrazy, které malíř vytvořil v době svého pobytu.
Není divu, že se mu tady líbilo. Okolí i sama ves
jsou opravdu malebné.

Poslední akcí prvního pololetí bylo společné
posezení vedle místní sokolovny. Měli jsme mož-

nost opéci si uzeninu, uvařit kávu i společně hod-
notit celý půlrok naší činnosti. Nechyběly samo-
zřejmě soutěže a hry. Díky ochotě sokola jsme
prožili 28. červen v příjemném prostředí a celé
dopoledne jsme se dobře bavili. Tohoto setkání
se zúčastnil rekordní počet 31 členů. Po prázd-
ninách nás čeká zase celá řada akcí, s nimiž jsme
členy Klasu výhledově seznámili. 

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
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Každý z nás se v létě na něco těší. Na prázd-
niny. Na dovolenou. Na setkání s přáteli. Naši
klienti vyhlížejí léto také z mnoha důvodů. Jed-
ním z nich, a velmi významným, je příležitost
setkat se s dětmi z příměstských táborů MY-

KABO a KIEKERT-CS. Ta dětská bezprostřed-
nost, živost a veselí, která do našeho Domova
s nimi vejde, je jednoduše odzbrojující. 

Ani letos jsme neponechali nic náhodě a na
společně strávené chvíle se dobře připravili. Přáli
jsme si, aby si setkání užily obě generace a navzá -
jem se obohatily. U našich klientů to nebylo těž-
ké – nadšeni jsou již ze samotného kontaktu
s dětmi. Naopak, zaujmout děti, to není v dneš -
ní době vůbec jednoduché, ale my pevně věříme,
že se nám to alespoň trochu podařilo. Děvčata
a chlapci si mohli např. vyzkoušet namalovat
portrét našich klientů, zkusit uhodnout „histo-
rický“ předmět z časů našich prarodičů, anebo
projet slalom s invalidním vozíkem, ve kterém

se s úsměvem vozila naše kolegyně, aby to ty
děti neměly zas až tak jednoduché. A ač jsme
byli připraveni na mnohé, malí táborníci nás
dokázali opět překvapit, především svou origi-
nalitou, zvídavostí i zručností. 

Jsme rádi, že se návštěva dětí z příměst-
ských táborů stala v Domově u fontány tako-
vou novou tradicí a naši klienti se mohou každé
léto těšit na příval jejich nespoutané energie.

Domov u fontány

V září a říjnu budou Pardubice patřit již 27. ročníku Týdnů pro du-
ševní zdraví. Přijďte na koncerty, přednášky, besedy, workshopy, dny ote-
vřených dveří a další.

Všechny akce mají jeden cíl – upozornit na téma duševního zdra-
ví, vyvrátit mýty, které se často vážou k duševnímu onemocnění a sou -
čas ně podpořit osoby, kterým do života duševní onemocnění vstou-
pilo.

V Divadle D29 (12. 9.) se bude konat vernisáž výstavy východoče-
ské autorky Kristýny Všetulové. Autorka začala s malováním již v raném
dětství a zůstává i v současnosti samoukem. Poslední 4 roky kreslí hlavně
myšlenky, které nás brzdí. Vernisáž zahájí ředitel neziskové organizace
Péče o duševní zdraví Mgr. Petr Pavlíček. Dále proběhne Výměňák (14. 9.),
tradiční akce pro rodiny s dětmi u Café Robinson v Polabinách či beseda
Moje jméno není diagnóza (13. 9. v D29). Můžete si také přijít zacvičit
jógu do Centra Kosatec (15. 9.) a mnoho dalšího. 

Akce pořádá nezisková organizace Péče o duševní zdraví, která v Par-
dubicích provozuje centrum duševního zdraví. Sociální pracovníci a zdra -
 votníci podporují klienty, aby i přes omezení způsobená duševním one-
mocněním, mohli žít plnohodnotný život. 

Týdny pro duševní zdraví se konají pod záštitou primátora Pardubic
Martina Charváta a Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje. 

Kompletní program v Pardubickém a Královehradeckém kraji a další
informace o festivalu najdete na FB.com/Tydny.pro.dusevni.zdravi či na
www.tdz.cz. 

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
Děti z příměstských táborů potěšily návštěvou naše klienty … a to Vám bylo veselo!

Týdny pro duševní zdraví v Pardubicích a dalších městech
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Červený Hrádek

Dark Shell

Po P– á 9.00–16.00 hod.,
7 , www.drubezcervenyhradek.cz.

prodává slepičky typu hnědá,

ve všech barvách a –

typu Araukana a – typu Maranska.

slepičky

Stáří slepiček 1 – týdnů. Cena – Kč/ks6 20 220 269 .

Prodej:

I :nfo

Tetra
Dominant Green Shell

tel.: 601 576 270,
28 605 840

6. září a 6. října 2022
Přelouč parkoviště sport. haly 1 0– u – v 1 . 0 hod.

......................................................................................................

– cena dle poptávky.Výkup králičích kožek

Nahý mladík chtěl skočit do Švarcavy
Strážníci na základě oznámení vyjeli k místnímu podjezdu pod

tratí. Zde se nacházel nahý mladík, který se pokoušel přelézt zvu-
kovou bariéru oddělující trať od náspu. V tomto jednání se mu po-
dařilo zabránit. Vzápětí se ale rozhodl skočit z náspu do místního
potoka. I toto se strážníkům podařilo mladíkovi rozmluvit. Jelikož
jevil známky požití neznámé omamné látky, byla na místo přivolána
Zdravotnická záchranná služba a hlídka Policie ČR. 

Muž byl odvezen do nemocnice. 

Zabouchnuté dveře od domu 
Osmdesátiletá žena přišla na policejní stanici oznámit, že si za-

bouchla dveře od domu. Bohužel si nemůže vzpomenout na adre-
su bydliště. Nicméně je schopná hlídku na místo doprovodit. Stráž-
níci proto ženu naložili do služebního automobilu a vyjeli dle jejich
pokynů. Během cesty si vzpomněla, kde pracuje její dcera. Zasta-
vili se tedy za ní. Ta jim dala klíče od domu a sdělila adresu. Na místě
hlídka zjistila, že jsou zevnitř pootočené klíče a nejde ode mknout.
Jeden strážník si od sousedů vypůjčil žebřík a pootevřeným oknem
vlezl do domu a vchodové dveře otevřel. Paní se tak mohla vrá-
tit domů. 

Záchrana „dravce“
Hlídka MP vyjela k oznamovatelce, která telefonicky nahlásila,

že u ní na zahradě je mládě nějakého dravce. Po příjezdu na místo

strážníci zjistili, že se jed-
ná o mládě rorýse. Jeden
ze strážníků, zkušený my -
s livec a ochránce přírody,
si mládě vzal domů na do -
krmení a pozdější vypuš-
tění do přírody. 

A co radí odborníci ze záchranné stanice živočichů?

Obecné zásady pomoci – shrnutí
 Pomáháme jen těm opeřencům, kteří to opravdu potřebují.

Smyslem pomoci je návrat ptáka zpět do přírody jako zdravého
rovnocenného jedince.

 Ptačí mláďata vracíme, je-li možno, zpět do hnízda. Jinak patří
jejich odchov do odborných rukou.

 Zraněné a nemocné ptáky neléčíme laicky doma, ale předáme
je do nejbližší stanice pro handicapované živočichy. Seznam na-
leznete zde: www.zvirevnouzi.cz

 Ptačí mláďata nepatří do rukou dětem!

 Nezasahujeme zbytečně do ptačího života v přírodě!

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

Městská policie Přelouč

Pravidla 
silničního provozu 49

Září. Děti se vracejí do školy, dospělí po dovolené do práce, všichni do
reality všedního dne, jehož atributem je spěch. Na silnici se spěch proje-
vuje zejména rychlou jízdou spojenou obvykle s předjížděním. Předjíždí
se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li
již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Formulace „není-li již pochyb-
nosti“ je v zákoně zcela namístě, neboť v praxi se nezřídka stává, že řidiči
starších vozidel někdy opomenou včas vypnout směrový signál, třeba po
předchozím manévru a zmatou ostatní účastníky provozu svými dalšími
úmysly. Anebo se znamení o změně směru jízdy objeví u vozidla, které
pouze objíždí překážku na silnici vlevo a rychlé předjetí vpravo přinese
pouze náraz do překážky objížděné blikajícím vozidlem před námi, přes
jehož siluetu překážku nevidíme. Při jízdě v připojovacím nebo odbočova-
cím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pru-
hu. Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vy-
řazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu. 

(pokračování příště) 

Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč

Úřad práce ČR evidoval k 31. 7. 2022 celkem 240 706 uchazečů
o zaměstnání (UoZ). Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,3 %.
Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat
EUROSTATU (za červen) nejnižší v celé EU a to 2,4 % (průměr
EU 5,9 %). 

Informace o nezaměstnanosti –
Pardubický kraj – červenec 2022

K 31. 7. 2022 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka
v Pardubicích celkem 8 233 UoZ. Během července podalo žádost
o zprostředkování zaměstnání v rámci Pardubického kraje 1 692 li -
dí. Nejvíce v okresu Pardubice (583 osob) a nejméně okres Chrudim
a Ústí nad Orlicí (365 osob). Naopak z evidence odešlo 1 061 osob.
Kraj evidoval celkem 17 645 volných pracovních míst a z tohoto
počtu bylo 14 235 míst s příznakem pro cizince, tzn. 80,7 % všech
nabízených VPM. Důvodem, proč se ne vždy daří spárovat volná
pracovní místa a evidované UoZ je především nevyhovující struk-
tura UoZ, přičemž nabízené pozice jsou především cílené na ma-
nuálně pracující, fyzicky zdatnější, v ideálním případě vyučené
v technickém oboru, kterým nevadí práce na více směn. 1 320 míst,

tj. 7,5 % volných pracovních míst bylo určeno pro cizince s dočas-
nou ochranou z Ukrajiny. Příchod občanů Ukrajiny prozatím pra-
covní trh nijak výrazně neovlivnil. Nastupují zpravidla na dlou-
hodobě neobsazené pozice. Do ČR přicházejí/přicházeli především
ženy, což v praxi znamená, že většinou vykonávají fyzicky nená-
ročné činnosti, a navíc dávají přednost krátkodobých pracovním
příležitostem. S ohledem na děti se většinou jedná o práci na jed-
nu směnu. 

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

Informace o nezaměstnanosti – 
okres Pardubice – červenec 2022

K 31. 7. 2022 bylo evidováno 2 896 osob. V průběhu července do -
šlo v okrese Pardubice k nárůstu počtu nezaměstnaných o 226 osob.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu se zvýšil na hodno -
tu 2,4 %. Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 7. 2022 evi-
dováno celkem 7 563 volných pracovních míst. Z celkového počtu
volných pracovních míst bylo pouze 580, tj. 7,7 % míst bez přízna-
ku „pro cizince“. Na dalších 6 983 pozic pak mohli zaměstnavatelé
přijímat také pracovníky ze zahraničí. Na jedno volné místo připa-
dalo 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 červenec 2022 byla v ob-
cích regionu Přeloučsko:
Žáravice 7,4 % (5), Morašice 6,4 % (3), Vápno 4,7 % (4), Újezd u Pře -
louče 4,4 % (6), Sopřeč 4,2 % (8), Stojice 3,8 % (5), Turkovice 3,7 % (7),
Litošice 3,7 % (4).

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

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

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

Zpráva z podkladů ÚP

název
Uchazeči o zaměstnání

(UoZ) celkem
Podíl nezam. 

na obyvatelstvu v %

Přelouč 212 3,4

Chvaletice 82 3,8

Břehy 32 4,5

Choltice 19 2,3

V tomto trojčlánku se pokusíme stručně shrnout historii mateř-
ského (či lépe řečeno předškolního) vzdělávání v Přelouči od počát-
ků do současnosti. Začít musíme ovšem stručným vhledem do obec-
né historie mateřského školství na našem území. Počátky sahají do
30. let 19. století, kdy bylo v reakci na průmyslovou revoluci nutné
zajistit dozor pro děti žen-matek, které nastoupily do práce. V Praze
vznikly první tzv. opatrovny, postupně se dostaly do dalších částí Čech
a Moravy. Od 60. let 19. století se u nás rozvíjí německé tzv. Kinder-
garten (dětské zahrádky), resp. české mateřské školky. Poprvé je tato
problematika upravena důležitým zákonem z roku 1872. Na konci
19. století bylo těchto předškolních institucí už více jak 350, polo-
vina byla německá. První české jesle (měly poskytovat základní péči
pro děti z chudých rodin) v Praze byly založeny roku 1884. Od po-
čátku 20. století získávaly pracovnice mateřských škol také odborné
vzdělání. Roku 1948 byla předškolní výchova zestátněna a začleněna
do systému jednotého školství. V dalších čtyřiceti letech vzrostl počet
mateřských škol v Československu z tří tisíc na sedm tisíc a počet dětí,
které do nich docházely, stoupl ze 126 tisíc na 404 tisíc. Mateřské ško-
ly vznikaly také v podnicích, obcích a družstvech. Od roku 1960 by-
ly do systému zařazeny též jesle (pro děti do tří let). Další zákonná
úprava přišla roku 1978 a následovaly další, ty už ale pro nás nejsou
nyní důležité.

K historii této problematiky v našem městě před rokem 1881 se
informace dohledávají velmi obtížně. Víme však, že v místech dnešní
Občanské záložny byla v letech 1881–1898 také budova čp. 44, kterou
užíval ředitel školy, přiléhala k ní též tzv. opatrovna. Ovšem ve sku-
tečnosti dětem dle dostupných údajů nikdy nesloužila, byl to spíše
nájemní dům. Nicméně na konci 19. století pojalo vedení města
myšlenku zřídit skutečnou opatrovnu, jak uvádí zápis městské kro-
niky za rok 1898, „pro mládež od 4 do 6 let“. Jednat se o tom začalo
20. prosince 1897, finanční odbor ale namítl, že na stavbu budovy
a její udržování je zatím málo prostředků. Z toho vyplývá, že předtím
v Přelouči žádná podobná dlouhodobá služba neexistovala. Nicmé-
ně od jara roku 1898 vedení města začalo hledat inspiraci v okolí (kon-
krétně v Týnci nad Labem) a oslovilo „ubytovací výbor vojenský“, jestli
by k tomuto účelu nepřenechal, resp. neprodal, dům čp. 136 se za-
hradou v dnešní ulici Tůmy Přeloučského (samozřejmě to byl tehdy
ještě předchůdce současné stavby). Bylo v plánu založit v Přelouči
spolek, který by se o děti staral a kterému by město poskytovalo
hmotné zázemí. V roce 1899 je v kronice konstatováno, že jednání
o odkupu domu čp. 136 jsou neúspěšná a novostavba není možná,
jelikož v centru města pro ní není vhodné místo. 25. září 1899 přesto
uložilo zastupitelstvo městské radě toto místo zkusit najít (zastupitel
F. Tamchyna prý tehdy řekl, že by byl rád, kdyby toto hledání netrvalo
deset let).

V červnu roku 1900 k aktivitě ohledně zřízení opatrovny vybídla
město dokonce i okresní školní rada, snaha tedy pokračovala. K účelu
novostavby bylo připraveno již více jak 18 000 zlatých. V březnu roku
1901 se podařilo městu vyjednat odkup domu čp. 136 za 6 000 ko-
run, mělo v úmyslu jej zřejmě zbořit a vystavět v jeho místech novo -
stavbu. Projekt ale vázl na penězích. Počátkem roku 1902 byl již dům
čp. 136 skutečně odkoupen, resp. odkup byl schválen. Další vývoj
v kauze nastal zřejmě až v roce 1905, kdy se podařilo odkoupit ještě
dnes již bývalý dům čp. 239 s pozemky (nacházel se zhruba v místech
dnešních domů čp. 988 a 989 v ulici Československé armády, resp.
Pardubické ulici). Tím město získalo rozsáhlý pozemek přibližně v mís-
tech pozdějších bytových domů čp. 136, 761–762 a 986–989 a také
díky tomu vznikla nově část dnešní ulice Československé armády na -

proti pozdější poště v úseku mezi ulicemi Tůmy Přeloučského a Par-
dubickou ulicí. Nicméně to byl velmi pravděpodobně na dlouhou
dobu poslední úspěšný krok ke zřízení opatrovny. Teprve v roce 1915
nalézáme v kronice zápis, podle kterého chtělo obecní zastupitelstvo
zřídit opatrovnu a to na paměť 85. narozenin císaře Františka Josefa I.
Ve fondu na její stavbu bylo tehdy již 60 000 korun. Není ovšem kon-
statováno, kde přesně měla tehdy vzniknout.

V roce 1916 byla krátce v provozu „útulna pro dítky pracujících ma -
tek“ vedená opatrovnicí Annou Podolkovou, rodiče přispívali 20 ha -
léřů za dítě na den. Útulna byla v pronajatém domku Viléma Rudolfa,
ale děti docházely naprosto minimálně (z 25 přihlášených jen dvě),
zřejmě musely za války pomáhat na poli. Faktem tedy je, že ještě
v roce 1926 ve městě žádná novostavba opatrovny nebyla. V místech
plánované budovy opatrovny nakonec vznikly bytové domy čp. 136,
761–762 a 986–989 a to v první polovině 20. let 20. století a v 50. le -
tech 20. století.

Další vize o vybudování sociálního domu, opatrovny a chorobin-
ce přišly v letech 1927 a 1930, ale k realizaci nedošlo. První bezpečná
zmínka o přeloučské instituci, která sloužila předškolnímu vzdělává -
ní, je tak až z konce 30. let 20. století – v Masarykově domě (čp. 87
v Českobratrské ulici) z roku 1938 bylo provizorium mateřské školy
(dále uváděno pod zkratkou MŠ) a to od školního roku 1939/1940.
Díky tomu, že si tato škola od roku 1939 vede velmi pěknou kroni-
ku (nyní má dva díly, jsou uloženy v MŠ Za Fontánou), můžeme o její
starší historii uvést nejdůležitější informace, případně různé zajíma-
vosti. Otevření školy, které se konalo 16. listopadu 1939, podle kro-
niky školy předcházelo dvouleté jednání. Do školy začalo chodit
36 dětí. Hned 16. prosince 1939 bylo pro velký zájem otevřeno ještě
2. oddělení. Školné za jedno dítě z majetné rodiny činilo 15 korun
měsíčně, chudé rodiny platit nemusely. Na konci prvního školního
roku do školy chodilo již 70 dětí a posléze počet i nadále stoupal.

V roce 1940 byla dokončena stavba domu čp. 935 v dnešní ulici
Za Fontánou dle návrhu významného pražského architekta Jana
Gillara (1904–1967), na realizaci se podíleli přeloučští stavitelé Jiří
Slavík, Jan Ludvík a Antonín Mahn. V této funkcionalistické stavbě
bylo tehdy kromě mateřské školy také sídlo Ochrany matek a dětí
s poradnou, zázemí Okresní péče o mládež a byt domovníka. Za vál-
ky zde sídlila i německá mateřská škola. Do provozu byla mateřská
škola dána 1. září 1940. Právě dokončovanou stavbu zachycuje níže
uvedená fotografie. 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 (1. část)
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V záznamu o uzavření sňatku je veden František Sýkora jako revírník
v Podhůrkách. Tento fakt potvrdily i knihy předložené Novotnému při
setkání s majitelem choltického zámku Leopoldem Thunem-Hohenstei-
nem. Karel Novotný nám následně přibližuje i toto místo: „Bývalá podho-
recká myslivna (nyní obydlí štěpařovo) je posledním přízemním dom kem
ve vesnici. Před lety byla hájem obklopena, nyní sousedí se zahrádkou
a polmi. Z háje zůstaly jen dva staré duby, podál domku stojící.“ Je připo-
menuto působení Františka Sýkory ve třech myslivnách Cholticka – v zmí -
něných Podhorkách, poté v bažantnici a nakonec ve Svojšicích. V knize
vrchnostenských dekretů nachází pan redaktor také záznam o odchodu les -
ního Sýkory z hraběcích služeb na konci roku 1835. Aniž by přesněji speci -
fikoval, uvádí Novotný, že se zdá, že odcházel „ze své služby patrně v nevůli“.

V tu chvíli zbývá navštívit už jen dvě místa – kapli sv. Romedia, kde
měli Juliini rodiče svatbu, a místní hřbitov s dominantou hrobky Thunů.
Oba pánové – Karel Novotný a Josef Jelínek směřují k hrobu Bohdana Je-
línka. Tu nastává loučení se „zamlklým krajem Julie Havlíčkové a Bohdana
Jelínka“, jež spojuje dohromady i předčasný odchod z tohoto světa (Julie
v 29, Bohdan v nedožitých 23 letech), a to v důsledku tuberkulózy.

Text a fotografie Martin Štěpánek

Vybraná použitá literatura a prameny – 1. část

ZBOROVSKÁ, Zina. Karel Havlíček Borovský – životopis – epigramy – články. Ha-
vlíčkův Brod: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 2008.
Karel Havlíček Borovský a jeho rodiště. Havlíčkova Borová: Obec Havlíčkova Borová
2001.
Borovský Havle, jsme slepí nástrojové času (i po 200 letech)? Mozaika prací těch,
kteří mají, co říct. Žďár nad Sázavou: Tváře 2021.
DOLEŽAL, Bohumil. Karel Havlíček/Portrét novináře. Praha: Argo 2013.
NOVOTNÝ, Karel. Co jsem poznal srdce Tvé: Studie k biografii Havlíčkovy choti Julie.
Praha: Hejda a Tuček 1921.
HAVLÍČEK, Karel. Básně a epigramy. Havlíčkův Brod: Chvojkovo nakladatelství 1997.
HAVLÍČEK, Karel. Korespondence I 1831–1842. Praha: Lidové noviny 2016.
HAVLÍČEK, Karel. Korespondence II 1843–1844. Praha: Lidové noviny 2018.
HAVLÍČEK, Karel. Korespondence III 1845–1847. Praha: Lidové noviny 2020.
HAVLÍČEK, Karel. Korrespondence Karla Havlíčka. Praha: Bursík a Kohout 1903.
NĚMCOVÁ, Božena. Korespondence I 1844–1852. Praha: Lidové noviny 2003.
HOVORKA, Karel. Karel Havlíček v Přelouči. In: Krajem Pernštýnův, IX. ročník,
1928/29, s. 131.
HOVORKA, Karel. Z našeho Slavína – Václav Pour (1817–1880): K 50. výročí jeho
smrti. In: Krajem Pernštýnův, XI. ročník, 1930–31, s.2–3, 21–24.
Kronika městečka Choltic: Kronika první. (Dostupné na www.choltice.cz)

Mistr Jan Hus byl významnou osobností nejen
našich dějin. Učili jsme se o něm ve škole, někteří
z nás viděli 1. díl trilogie o husitech od Otakara
Vávry, psal o něm Alois Jirásek a další. Jan Hus
díky svému učení a vizím měl mnoho žáků, stou-
penců, tzv. husitů. Jeho smrt v Kostnici dala vznik-
nout husitskému hnutí. Toto hnutí bylo ve své
době trnem v oku katolíkům, kteří husity proná-
sledovali a mnohdy krutě trestali.

V zahradě před evangelickým kostelem v Pře -
louči je zajímavý trojpomník. Připomíná tři udá -
losti: pětisetleté výročí upálení mistra Jana Husa
v roce 1415 (se sedmiletým zpožděním), stou-
pence husitství, kteří byli v roce 1421 v Přelouči
přepadeni a odvedeni do Kutné Hory (kde na-
lezli smrt) a konečně i některé padlé vojáky z Pře-
louče a okolí z první světové války, kteří příslu-
šeli do evangelické církve. Uvádí se, že tento
balvan od Zdechovic byl do Přelouče dopraven
v červenci 1922, 26. září téhož roku se pak ko-
nalo slavnostní odhalení.

Pomník sestává z velkého hrubě opracova-
ného balvanu o obvodu zhruba 4,5 metru, na
jehož vrcholu je umístěn na kamenné knize ko-

vový kalich. Na jižní straně je kámen částečně
opracovaný a jsou na něm umístěna kovová
písmena tvořící nápis, který sděluje, komu a če-
mu je pomník věnován. Zcela dole je připojená
kamenná rozevřená kamená kniha, na které by-
la dříve uvedena jména padlých vojáků (na sta-
rých fotografiích je patrno 13 jmen). V současné
době je ale nápis v podstatě nečitelný. Kolem
balvanu se nachází další kameny a celé dílo tak
má dnes zajímavý přírodní charakter. Při pozor-
ném průzkumu památky si můžeme na severní
straně všimnout vytesaného nápisu „OD ZDE-
CHOVIC“ a na jižní straně je uvedeno také pří-
jmení VÁVRA. Zajisté jde o kameníka Jana Vávru
(1866–po 1937?), který v Přelouči a okolí půso-
bil od roku 1890.

Polabí a naše Přeloučsko má mnoho památek,
které jsou určeny nejen samotnému mistrovi, ale
také jeho žákům, stoupencům, prostě husitům.
                            Text + foto: Jiří Rejl (kurziva) 
                            a Matěj Pešta

Československá republika má za sebou pár let existence a na choltické
nádraží přijíždí pražský redaktor Karel Novotný. Rozhodl se jít po stopách
Julie Sýkorové-Havlíčkové, jejích rodičů a sourozenců. Sbírá tak podklady
pro svou knihu Co jsem poznal srdce Tvé s podtitulem Studie k biografii
Havlíčkovy choti Julie, která vyjde roku 1921. Její kapitola Cesta do rodiště
o rozsahu deseti stran se v ní stane drobnou reportáží o putování Chol-
tickem. Pojďme se vydat na cestu a sledujme, jak silná byla havlíčkovská
stopa na jižním okraji Přeloučska před celým stoletím.

Pouť Karla Novotného Choltickem 
za podklady ke studii o Julii Havlíčkové

„Opouštěje choltické nádražíčko místní dráhy Přelouč-Heřmanův Měs-
tec, zahnul jsem od cukrovaru nalevo a bral se zvolna mírně stoupající
silnicí ku Svinčanům, jichž hezká barokní věžička vzhlížela mně zpod sva-
hu, jakoby v ústrety. Byl krásný, májový den, neděle a před polednem.“ Tě-
mito slovy začíná Karel Novotný líčení své cesty. Jako městský člověk je
uchvácen venkovskými výjevy. „Pilní venkované sváželi s polí pokosený

jetel, jehož čerstvá, pronikavá vůně jemně dráždila znavené čivy městského
člověka. Na kraji žitného pole vzlétla s křikem hnízdící tam polekaná ko-
roptev.“ Pan redaktor nám nabízí detailní popis vzdálenějšího okolí, zmiňu -
je mj. „starou svinčanskou myslivnu“, která kdysi stávala u velké bažantnice,
tehdy již vykácené. Tato myslivna sehraje v jeho líčení ještě jistou roli.

„Docházím k místu, kde se cesty dělí; jedna směřuje k panskému dvo-
ru, druhá ke hřbitovu. Přede vsí silnice ostře zahýbá do čisté, pečlivě upra-
vené obce, která má na všech svých cestách a prostranstvích pěkně dláž-
děné chodníčky.“ Karel Novotný směřuje do svinčanské fary nedaleko
kostela sv. Vavřince, aby tu pátral po dokladech pokřtění Julie Sýkorové
a jejích sourozenců právě v těchto místech. Pan farář Erhard Čuda odešel
sice za svými povinnostmi do Stojic, ale na faře Novotného vítají instruo -
vaní „domácí lidé“, občerstvují ho ovocným vínem, vyřizují pozdravení
od pana faráře a vedou ho ke stolu, na němž jsou připraveny tři starožitné
knihy – matriky farnosti svinčanské. V těchto knihách nachází údaje o křtu
Julie Sýkorové dne 17. dubna 1826, narozené o den dříve v čp. 16 ve Svoj-
šicích. Dále nachází záznam o křtu Adelhaidy Sýkorové, sestry Julie a poz -
dější vychovatelky dcery Zdeňky, dne 21. ledna 1831, dva dny po jejím
narození. Poslední záznam o sourozencích Sýkorových se týká křtu Vin-
cence Sýkory 7. dubna 1832. Karla Novotného překvapilo, že v matrikách
nenašel záznamy o tom, kdy byli pokřtěni starší Juliini bratři Alois a Vác-
lav. Vysvětluje si to častým stěhováním jejich otce po různých myslivnách
a celou věc uzavírá slovy: „…putovati na ostatní fary patronátu choltického
nezdálo se mi býti důležitým.“ 

„Z fary dal jsem se polní cestou kolem třešňových alejí, jejichž zelené
koruny jasně odrážely se od temných borů nedaleké výšiny, a po hodi-
novém putování stinným lesem duby porostlém vystoupil jsem do vý-
še 333 m, odkudž se mi rozevřela nádherná vyhlídka na pásmo Želez -
ných hor, pod nimiž rozeznával jsem vížku míčovského kostela, za nimiž
matně rýsují se zříceniny kdysi hrdé Lichnice…“ Tato cesta, na níž je vidina
„matně rýsující se“ Lichnice pouhou představou a povědomím o širším okolí,
směřuje do Stojic, kde však řídící učitel Antonín Horák Novotnému sděluje,
že školské seznamy, v nichž chtěl pátrat, jsou již zaslány do školního muzea
v Pardubicích. „Prohlédnuv si školu, dnes již ovšem přestavěnou, do které
chodívala až do roku 1835 Julie Sýkorová, opouštěl jsem Stojice. Pan řídící
učitel, zaujat účelem cesty, vyprovázel mne ochotně lesem k Svojšicům.“

Les mezi Stojicemi a Svojšicemi nás může překvapit, ani na starých ma-
pách není zakreslen, snad to pánové brali oklikou. „Před obcí, stulenou
v klíně lesů, je rybníček, na jehož hrázi, pomněnkami se promodrávající,
pod mohutným stoletým dubem stojí svojšická myslivna, v níž se Julie Hav -
líčková narodila.“ Podobně jako rodný dům Karla Havlíčka i rodný dům
je ho ženy Julie vyhořel, a tak Karel Novotný nachází na jeho místě zhruba
půl století starou přestavbu,
v níž zůstalo alespoň zacho -
vá no původní rozvržení míst -
ností. „Lesní, pan Antonín
Nád herný, jenž objevil se prá-
vě před myslivnou, přichá-
zeje z lesní obchůzky, pobízí
srdečně pražského redakto-
ra dovnitř, ukazuje zahrádku,
svoje hospodářstvíčko a vy-
světluje, co bylo ku staré
mys livně přistavěno. Bodrý
lesník ukazuje dále tři útul-
né pokojíky svého příbytku.
V jed nom z nich narodila se
Julie. Postál jsem tiše v něm
chvíli a také otužilý lesník,
který má v knihovně Havlíč-
kovy spisy, byl rovněž v té
chví li mocně dojat. Zamyš-
len opouštěl jsem svojšickou
myslivnu a zadíval se znovu od rybníčka směrem k Železným horám. Na
hrázi mimoděk jsem se sehnul a utrhl tři pomněnky, vzpomínaje na Karla,
Julii a Zděnku…“ Kromě myslivny, kde pan redaktor nalezl kus živé havlíč -
kovské tradice, věnuje následně pozornost i svojšické tvrzi, ozvláštněné
tehdy dvěma na vršku tvrze rostoucími borovicemi.

Po odchodu ze Svojšic míří Karel Novotný do míst nejkrásnějšího příč-
ného údolíčka na okraji Železných hor, dnes bohužel zničeného dvěma
neustále se rozlézajícími lomy. „Ze Svojšic docházíme k panské kruhovce
a pak krásným údolím, jímž protéká potok Struha. Kus romantiky kouzlí
zde rozsáhlý lom s kamenným obydlím lamače, idylická stará pila po způ-
sobu šumavských nebo alpských staveb. Vysoko nad námi houká lesní
holub svou píseň milostnou, do níž vpadá hlučný hlas kukačky. Jdeme
kolem párku milenců, který zahýbá do pestré lučiny, a ocitáme se v obci
Chrtníku, na jejímž konci bělá se již zeď choltické obory. Na rozcestí alejí
k Lipolticům a Podhorkám přichází nám zvolna vstříc profesor Josef Je-
línek.“ Jedná se o nenadálé setkání s bratrem předčasně zemřelého choltic -
kého básníka Bohdana Jelínka. V družném hovoru oba směřují k chol-
tickému zámku. U rodného domu Bohdana Jelínka naproti zámku je
vzpomenuto, že otec básníka, povoláním panský zahradník, býval příte -
lem rodiny lesního Sýkory. „Hleďte, pane redaktore, v tomto domku nárož -
ním (čp. 79) bydlívali rodiče Sýkorovy ženy, dědeček a babička Juliiny. Zde
v tomto domku měli právě veselku…“ V matrice na faře u pana faráře Emi -
liana Bicana poté dohledávají záznam o této svatbě ze dne 16. května 1820.

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ A NÁŠ KRAJ – 11. díl

Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Trojpomník u evangelického kostela v Přelouči

Partie u chrtnické pily, místo, které tak zaujalo 
redaktora Karla Novotného, na pohlednici z dob Rakouska-Uherska

Romantické ruiny svojšické tvrze, u nichž měl
později vzniknout pomník Julie Havlíčkové.

O něm si více povíme příště

Fotohádanka
Správná odpověď na letní fotohádanku zněla: „Na černobílé foto-

grafii zřejmě z období kolem roku 1957/1958 vidíme objekt čp. 1512
v Kladenské ulici, přesněji řečeno na samotě při výjezdu z Přelouče smě-
rem na Benešovice. Právě tehdy zde byl budován areál jednotného země -
dělského družstva, jehož součástí byla i budova kravína. V současné době
je v soukromém majetku pražské firmy, která zde provozuje komerční
spisovnu.“

V rámci losování se výhercem stal Jan Kasal, gratulujeme. V redakci
Roštu je připravený malý dárek. Odpovědi na novou fotohádanku zasí -
lejte na mail: rost@mestoprelouc.cz a děkujeme vám za přízeň. 



Pokračování programu na předposlední straně.Příští číslo Roštu vyjde v pátek 7. 10. 2022.


