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Zprávy z radnice

Vážení spoluobčané, všichni společně sdílíme tyto zvláštní dny, kdy díky nebezpečnému šíření nákazy koronavirem postihlo společnost spousta opatření.
Uzavřely se školy a školky, nastalo vyhlášení nouzového stavu, uzavřely se restaurace, některé obchody, omezují se úřední hodiny veřejných institucí, bank, ordinační hodiny některých ambulancí, zavádějí se různá opatření ve ﬁrmách. Je velice
nutné dodržovat veškerá nařízení a opatření při pobytu venku a kontaktu mezi
sebou. Tato všechna pro nás zcela nečekaná a nově zavedená opatření nás sice
omezují, ale rozhodně nám všem mohou pomoci alespoň nějakým způsobem
zkusit zamezit šíření nemoci COVID-19 způsobované koronavirem. I v našem městě byl svolán Krizový štáb města Přelouče, jehož jednání se účastní zástupci z vedení města Přelouče, městského úřadu, Městské i státní Police ČR a hasičů. Tento
krizový štáb nonstop sleduje veškeré dění v naší zemi, je ve spojení s nadřízenými
institucemi jako je Krajský úřad Pardubického kraje, pravidelně dostává veškeré
zprávy a nařízení Vlády ČR, jednotlivých ministerstev, hasičského sboru. Na webových stránkách města je zavedená speciální část věnovaná opatřením jak ze strany
státu, tak mnoho důležitých informací a opatření týkajících se přímo života v našem městě. Informace naleznete na
odkazu: https://www.mestoprelouc.cz/mesto-a-samosprava/dulezite-informace-ke-covid-19/.
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ZŮSTAŇTE V BEZPEČÍ DOMOVA
Vláda schválila doporučení pro osoby starší 70 let, aby po dobu trvání nouzového stavu nevycházely mimo
svá obydlí. Nejedná se o zákaz, ale o doporučení, proto zvažte, zda opravdu musíte z domova vycházet. Je
to v zajmu vašeho zdraví.

Potřebujete nakoupit? Pokuste se domluvit s blízkými, je také možné se obrátit na dobrovolníky nebo
pečovatelskou službu.

Jestliže musíte navštívit obchod osobně, využijte čas mezi 8.–10. hodinou, který je určen pro osoby
nad 65 let nebo držitele průkazů ZTP/P starší 50 let. V lékárnách vymezená doba neplatí. Vyhrazená doba
se netýká menších prodejen.
Při odchodu z domu musíte mít nos a ústa chráněná rouškou, popř. šátkem nebo šálou. S nikým po cestě
nehovořte, snažte se od ostatních osob udržovat odstup alespoň 2 m.
Potřebujete-li navštívit lékaře, protože jste objednáni na pravidelnou prohlídku, domluvte se telefonicky s lékařem, zda by mohla být vaše návštěva přesunuta na nový termín.
Potřebujete-li recept, může vám ho lékař zaslat prostřednictvím SMS nebo se lze s lékařem dohodnout, kdo
by recept za vás vyzvednul.

Buďte v pravidelném telefonickém kontaktu se svými příbuznými. Vynechte v těchto dnech návštěvy, raději si s rodinou a přáteli zavolejte.

Nebojte se požádat o pomoc.
Musíte-li ze závažných důvodů opravdu opustit domov, snažte se dodržovat následující pravidla –
obličej a nos si přikryjte rouškou, vyhýbejte se místům s vyšším počtem lidí.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
V rámci opatření
roušek, které musíme nosit na veřej nosti se i v našem městě objevila obrovská skupina dobrovolníků, kteří šijí
roušky a zajišťují i jejich distribuci. Je to veliká síla solidarity, které je třeba si
velice vážit. Děkujeme všem a jmenujeme alespoň některé: Lukáš Mercl a Turkovi, dále nehtové studio Kristyna Nails,
ﬁrma HAUTEX, DOPOS, chráněná dílna HANEL, textil u Bryknerů, DDM Přelouč, Charita Přelouč, Vietnamské obchody z Přelouče, dobrovolníci pomáhají i s rozvozem. Je vás určitě mnohem víc, kteří pomáháte. Skutečně vám všem patří
velké poděkování za tuto vstřícnost a pomoc.

Vážení senioři,
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území ČR přicházíme

s nabídkou zajištění nákupů potravin
a nezbytných pochůzek.
Jedná se o bezplatnou službu, která by byla
zajištěna z řad dobrovolníků.
V případě Vašeho zájmu, prosím, kontaktujte:
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603 428 872 (lze i přes sociál. odbor)
466 952 216, 723 029 207
466 094 167, 734 730 353,
739 601 104, 734 875 855
Rozhovor s farářem CČCH p. Martinem Chadimou
777 272 617
Pošta Přelouč
954 253 501
Úřad práce Přelouč – Příspěvek na péči
950 144 723, 950 144 521
Dávky pro osoby se zdravotním postižením 950 144 506

EUC Klinika Přelouč – provoz recepce do 13.00 hod.
Libušina 203
1 – MUDr. Stará
Přelouč 535 01
2 – MUDr. Krejcar
4 – MUDr. Holendová
467 002 801
recepce.prelouc@eucklinika.cz 5 – MUDr. Schillerová

467 002 826
467 002 827
467 002 818
467 002 873

MUDr. Buček
MUDr. Černá

466 953 518
466 952 353

Rozvoz obědů – Hostinec u Kaštanu, Rohovládová Bělá 30
Hostinec Podskalí, Svinčany 83

Městský úřad Přelouč,
sociální odbor
Telefony: • 734 730 353
• 739 601 104
• 466 094 167

Pro seniory a občany v nouzi vznikla
na základě spolupráce sociálního odboru Městského úřadu Přelouč a dobrovolníků z iniciativy Lukáše Spurného
v našem městě bezplatná služba pro
zajištění nákupů a neodkladných pochůzek. Neváhejte volat na uvedená telefonní čísla.

Dobrovolníci na nákup, vyzvednutí léků apod.
Pečovatelská služba
Sociální odbor MěÚ Přelouč

Kontakt
na dobrovolníky:
• 603 428 872

V PŘÍPADĚ, ŽE NEMÁTE ROUŠKY,
KONTAKTUJTE NÁS
NA TELEFONNÍ ČÍSLA 734 730 353
NEBO 739 601 104, ZAJISTÍME VÁM
DOMŮ JEJICH DONÁŠKU.

604 589 771
466 972 605

Hotovky online je koncept stravování pro jednotlivce s rozvozem jednoporcových jídel v zatavitelných krabičkách. Prime Catering s.r.o., Starokolínská 287, 280 02 Kolín IV
777 850 900 www.hotovkyonline.cz
Všem přejeme hodně zdraví, pevné nervy, síly, trpělivosti a věřme, že všechno společně zvládneme.
Město Přelouč
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Rada města
Dne 3. 3. 2020 se konala 35. schůze Rady
města Přelouče a projednala například dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rámci výstavby splaškové kanalizace v Mělicích s převedením odpadních
vod do Lohenic, stavební úpravy nebytových
prostor v Choceňské ulici č. 877, informace
k technickému řešení kanalizačních přípojek
v místní části Štěpánov. Rada doporučila zastupitelstvu vyjádřit předběžný souhlas s budoucím bezúplatným převodem pozemků,
technické a dopravní infrastruktury a veřejné zeleně pro budoucí vilovou zástavbu na pozemcích p. č. 856/5 a 856/6 v k. ú. Přelouč do
vlastnictví města. Rozhodlo se o ekonomicky
nejvýhodnější nabídce dodavatele Agrostav
Pardubice v rámci zadávacího řízení veřejné
zakázky „Regenerace sídliště U sokolovny,
Přelouč – 1. etapa“. Zastupitelstvu se doporučilo schválit celkem 4 majetkové převody.
Na 36. schůzi Rady města Přelouče dne
9. 3. 2020 se odsouhlasila dotace do fondu investic a nákup majetku nad 40 tis. Kč ZŠ Smetanova v rámci požadavku příspěvkové organizace ZŠ Smetanova pořídit herní zahradní
prvek Kids Tramp. Rada mimo jiné schválila
příkazní smlouvu na výkon odborného biologického dozoru, prováděného při stavebních
pracích na revitalizaci Račanského rybníka
v Přelouči s RNDr. Jiřím Veselým, Opatovice
nad Labem, dále smlouvu o dílo na realizaci
veřejné zakázky „Revitalizace Račanského
rybníka“ s dodavatelem PP-GROUP.cz s.r.o.
Proseč, výzvu k podání nabídky a prokázání
kvaliﬁkace v rámci veřejné zakázky „Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská,
Přelouč, několik smluv o nájmu a zřízení věcných břemen. Schválil se také například dodatek ke smlouvě o KO a přehled produkce
KO v roce 2019 mezi městem Přelouč a společností SOP a. s. Rada neschválila výpůjčku
pozemků na mělicko-lohenických písnících
pro umístění a provozování vleku pro wakeboarding, vzala na vědomí body ze zápisu
KMS Lhota – Škudly ze dne 11. 2. 2020 a přehled událostí řešených MP Přelouč za rok
2019 a personální zajištění plánovaného stavu strážníků. Projednala se také žádost p. T. –
opětovné posouzení jednosměrného provozu v ulici Jiráskova a tuto žádost rada zamítla. Odsouhlasila se výpůjčka tří kusů
sbírkových předmětů z depozitáře Městského muzea na výstavu Regionálního muzea
v Chrudimi.
Již v době nouzového stavu v naší republice v souvislosti s koronavirem se uskutečnila dne 23. 3. 2020 37. schůze Rady města
Přelouče. Projednala se například příkazní
smlouva na výkon technického dozoru stavebníka pro stavební práce na revitalizaci
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Zprávy z radnice
Račanského rybníka v Přelouči, rozhodlo se
o výstavbě přečerpávací stanice odpadních
vod pro napojení lokality pro výstavbu rodinných domů na pozemcích p. č. 16/60 až
p. č. 16/75 v k. ú. Klenovka na projektovaný
rozvod splaškové kanalizace v této místní části. Schválilo se několik zřízení věcného břemene a majetkových převodů. V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Chodník a veřejné
osvětlení ulice Kladenská, Přelouč“ se rozhodlo o ekonomicky nejvýhodnější nabídce dodavatele Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. a schválila
se s tím související smlouva o dílo. Projednal
se zápis OV Klenovka ze dne 6. 3. 2020, zápis
KMS Štěpánov ze dne 11. 3. 2020, zápis KMS
Tupesy ze dne 17. 3. 20210, zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 9. 3. 2020.
Zastupitelstvu města se na této radě doporučilo pověřit Mgr. Petra Veselého k přijímání
prohlášení snoubenců o uzavření manželství.

Zastupitelstvo města
Dne 3. 3. 2020 se uskutečnilo v pořadí
IX. Zasedání Zastupitelstva města Přelouče. V úvodu jednání se projednala činnost
rady města v období mezi VIII. a IX. Zasedáním ZM, dále návrhy a stanoviska výborů majetkového ze dne 20. 2. 2020 a ﬁnančního ze
dne 19. 2. 2020, návrhy a stanoviska OV Lohenice z 26. 1. 2020 a 24. 2. 2020, OV Mělice ze
dne 18. 1. 2020 a OV Klenovka ze dne 24. 1.
2020. Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace pro Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku, Lohenic na pořízení posudků a na náklady související s činností
spolku, schválil se návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu města pro rok 2020, schválilo se několik majetkových převodů, kromě
žádosti společnosti INFAK spol. s r. o. Přelouč
o odkoupení spoluvlastnického podílu pozemku p. č. 489/13 v k. ú. Přelouč – tato žádost se
zamítla. Projednaly se zde informace o projektu Revitalizace Městského parku v Přelouči.
Rozhodlo se o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
na rok 2020 z rozpočtu města pro Charitu Přelouč, TJ Sokol Přelouč, FK Přelouč, Rugby Club
Přelouč, HC Jestřábi Přelouč Orel Jednotu Přelouč, oddíl florbalu, Basketbalový klub Přelouč, FK Přelouč na doﬁnancování pořádání
62. ročníku Celostátního žákovského turnaje a pro Domov u fontány Přelouč. Také se
rozhodlo o poskytnutí peněžního daru ve výši 50 tis. Kč centru denních služeb Další cesta, z. s., který bude poskytovat hendikepovaným občanům Přeloučska novou sociální
službu. Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci paní D. Č. na funkci přísedící u Okresního
soudu Pardubice. Projednal se zde i přehled
trestné činnosti spáchané na území msta Přelouče v období 2017–2019. Posledním bodem
pak bylo schválení výplaty odměn členům vý-

boru majetkového, ﬁnančního, kontrolního
a členům OV Lohenice, Mělice a Klenovka
za práci v roce 2019 dle návrhů předložených
předsedy jednotlivých výborů.

NÁVRH PŘELOUČSKÉ KNIHOVNY

Důležitý bod jednání zastupitelstva
– VÝBĚR NÁVRHU NOVÉ BUDOVY
MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PŘELOUČI

Do soutěže na návrh nové budovy městské knihovny bylo naše
studio FOREVA architects s.r.o. osloveno na základě předešlé spolupráce v projektu rekonstrukce přilehlých měšťanských domů přeloučského muzea. Na počátku roku 2018 jsme v úzké spolupráci s ﬁrmou
FAPAL s.r.o. v rámci architektonické studie předložili návrh revitalizace
vnitřního dvora mezi muzeem, radnicí a plánovanou novou budovou
knihovny. Poloha v ohnisku významných městských institucí a současně polosoukromý charakter prostoru přinášejí potenciál ke zvýraznění místa, určeného k variabilním kulturně vzdělávacím aktivitám. Vzhledem k množství probíhajících akcí v městské knihovně
jsme přesvědčeni, že propojení soutěžního návrhu s dříve předloženým projektem vnitrobloku přinese nové možnosti nejen pro čtenáře
i návštěvníky doprovodného programu knihovny, ale vyhoví nárokům
na daný architektonický úkol.
Bylo nasnadě, že umístění soudobé architektury do historického
kontextu Masarykova náměstí, spojené s nutností demolice nárožního objektu č. p. 27, otevře ve veřejné diskuzi mimořádně citlivé téma.
S vědomím, že nově navržený objekt v nápadném nároží bude mít
zásadní dopad na podobu náměstí, jsme historicko-urbanistickou
analýzu, charakter stavebního vývoje Přelouče i samotný návrh vypracovali v úzké spolupráci s odborníkem na historii a architekturu
PhDr. Petrem Mandažievem, Ph.D.
Při návrhu jsme důsledně dbali na dodržení architektonických rysů a urbanistických kvalit přeloučských občanských staveb na Masarykově náměstí. Ty mají jednotný charakter solitérů a solitérních celků,
v některých případech s vertikální artikulací; nejinak je tomu u stávajícího objektu č. p. 27, což v zásadě není architektura špatná, jen bez
odvahy a zvláštních ambicí. Prvek podloubí naopak charakterizuje
domy měšťanské, blokové s obytnou funkcí. Zásadní vliv na návrh má
blízká poloha dominantní jižní věže Občanské záložny, která se stala
architektonicko-orientačním bodem celé oblasti. Právě její značná,
byť už jen vizuální hmotnost a současně jemná zdobnost si žádá dostatečný odstup okolní zástavby, což jsme zohlednili odtržením knihovny od štítu měšťanských domů a odsunutím celého objemu od
uliční čáry do zadní části parcely. Tím jsme dosáhli charakteru samostatně pojaté veřejné budovy se zklidněným nástupním předprostorem pro čtenáře v ústí přilehlého podloubí; zároveň se zpřehlednil
prostor vnitrobloku a došlo k redukci tmavých obtížně využitelných zákoutí. Půdorysná orientace
shodná s průčelím Občanské záložny pak vytvořila
kompoziční soulad dvou hmotových akcentů rovnocenných institucí. Stejně tak jsme přistupovali
k novostavbě Městského úřadu. Zde jsme se v dobré
vůli pokusili navázat na autorovu myšlenku vstupního nároží a vytvořili společný slavnostní předprostor pro zadní (nehlavní) vstup do knihovny, namísto stávajícího tmavého průjezdu, jehož plochu
bychom využili k plné kapacitě námi navrženého
sálu při zachování parkovací plochy. Radnice se
tím vizuálně přiblíží zpět k náměstí, kde historicky
sídlila.
Pro zajištění plánované kapacity knihovny a umístění dalších požadovaných prostor pro kýžené doprovodné činnosti, bylo nutné pracovat s poměrně
značným objemem domu. V návaznosti na historickou přeloučskou zástavbu jsme ho rozčlenili na
dvě menší vzájemně kontrastní části, do jejichž for-

Zvláštním a nejdůležitějším bodem tohoto zastupitelstva byl výběr nejvhodnějšího
architektonického návrhu nové budovy městské knihovny Přelouč. Z kraje roku byli osloveni 4 architekti pro zpracování návrhu nové
budovy městské knihovny v našem městě pro
všechny čtyři se stejným zadáním. Na webových stránkách probíhala pro veřejnost také
anketa, kde si naši občané mohli vybrat svého vlastního favorita a zněla: Jak se vám líbí
tyto čtyři varianty? Jednalo se o čistě informativní charakter ankety, v zadání ankety nikde nestálo, že největší počet hlasů pro jeden
ze čtyř návrhů rozhodne o tom, že se tento
projekt bude realizovat. Snahou ankety bylo
především vyslat směrem k veřejnosti informaci o možnostech, které pro výstavbu připadají v úvahu. Samotnému hlavnímu rozhodnutí a výběru nejvhodnějšího návrhu nejprve
předcházelo dne 4. 2. 2020 pracovní zasedání, kde jednotliví architekti představili našim
zastupitelům svoje návrhy. Při veřejném zasedání Zastupitelstva města Přelouče právě
dne 3. 3. 2020 velice pečlivě zastupitelé všechny čtyři návrhy probírali z různých hodnotících úhlů, patřil sem i názor veřejnosti v souvislosti s anketou na stránkách města, kde
do užšího kola prošly návrhy architektů Pavla
Maléře a Soni Formanové. Stejně tomu tak
bylo i při vyjádření přítomných zastupitelů.
Pro návrh Pavla Maléře se vyjádřilo celkem
7 zastupitelů, pro návrh Soni Formanové celkem 13 zastupitelů. Vítězný návrh architekty Soni Formanové pak schválilo všech
přítomných 20 zastupitelů. Zastupitelé rozhodně neberou na lehkou váhu názor veřejnosti, na straně druhé mají větší a rozsáhlejší
přehled informací pro to, aby mohli hlasovat v zájmu celého našeho města. Projekt takovéhoto charakteru je třeba posuzovat
skutečně velmi detailně a více odborně, k čemuž pouze názor veřejnosti nestačí. Děkujeme velice všem za zájem o dění ve městě.
Zůstaňte s námi a společně sledujte další postupy pro realizaci celého tohoto velkého
projektu našeho města. Cílem je krásná nová
moderní budova městské knihovny v Přelouči, na jejíž stavbu se budeme snažit získat dotace z evropských fondů. Máme se
na co těšit.
Všechna usnesení z rad a zastupitelstva
naleznete na stránkách města.
MG

AUTORSKÁ ZPRÁVA
FOREVA architects s.r.o.

my se jasně propsal funkční provoz – metaforicky vyjádřeno – vnitřnosti stavebního tělesa. Hlavní čtyřpodlažní objekt je určen čtenářům,
jednotlivcům či malým skupinám. Prostor je v patrech jasně dělen do
menších sekcí na oddělení dospělé, dětské a další. Tvarovou aluzi na
knihu obsahově naplňuje pevné provozní komunikační jádro, zajišťující oddělený přístup pro pracovnice knihovny a expoziční prostor
v nejvyšším patře. Volné průchozí přízemí slouží jako komunikační
uzel, centrální pult v těžišti atria plní funkci nejen kontrolního bodu,
což výrazně napomáhá orientaci a přehlednosti dispozice, ale i architektonického ohniska prostoru. Hlavní komunikační jádro jsme umístili tak, aby sloužilo nejen návštěvníkům knihovny, ale aby zároveň
umožnilo provozně oddělený vstup na pobytovou terasu, a navíc nově zajistilo bezbariérovost přilehlého muzea, a sice včetně možnosti
zpřístupnit i jeho stávající krov. Tuto myšlenku bylo by záhodno ověřit podrobným průzkumem. Díky variabilnímu řešení vstupního
podlaží lze v knihovně zajistit navzájem rozdílné režimy provozu a dosáhnout tak absolutní nezávislosti prostoru knihovny, expozice, muzea i přednáškového sálu.
Vizuální podobu knihovny jsme představili v několika materiálových i ideových koncepcích, které vycházejí z jasně promyšleného východiska. Naším záměrem bylo, aby dvojitá fasáda veřejně přístupné
části knihovny zajistila čtenáři pocit soukromí při zachování výhledu
na dominanty náměstí, a také odpovídající prosvětlení. Inspiraci jsme
nalezli v iluzivní bosáži věže Občanské záložny. Někomu cíleně vzdušná fasáda připomíná listování v knize, potažmo stránky knihy. Místnosti pro zaměstnance budou obloženy hmotným materiálem vizuálně respektujícím okolí.
Architektura knihovny je vzhledem ke své obsahové a funkční
náplni vždy obtížně uchopitelným organismem, protože představuje určité informační uspořádání o světě, který sdílíme. Je upřímně
míněnou snahou tyto základní vztahy tvarově uchopit a vyjádřit.
Ing. arch. Soňa Formanová
Ing. arch. Eva Eisenreichová
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FOREVA architects s.r.o.
Architektonické studio FOREVA architects vzniklo na počátku roku 2018
po několikaleté spolupráci architektek Soni Formanové a Evy Eisenreichové, absolventek oboru Architektura a stavitelství, FSv ČVUT v Praze. Studio sídlí na pražském Smíchově, za sebou má několik desítek
studií, projektů a realizací po celé ČR. Na studii přeloučské knihovny
se podílel kompletní současný architektonický tým v úzké spolupráci
s odborníkem na historii a architekturu Petrem Mandažievem.
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Sběr bioodpadu na sídlišti, prozatím jen na zkoušku
Svozová společnost ve spolupráci s městem
v rámci pilotního programu za účelem snižování
množství komunálního odpadu ukládaného na

skládku, umístí a zajistí od dubna do konce září
svoz 5 ks označených kontejnerů o objemu 1 100 l
na bioodpad rostlinného původu z domácností
v bytových domech. Nádoby budou umístěny na
sídlišti s velkou hustotou obyvatel; na základě toho
jsme pro jejich umístění vytipovali pět stanovišť tříděného odpadu: Edvarda Beneše (Hodinářka), Jižní
u HZS Pk, Jižní za trafostanicí, 17. listopadu proti
Skleníku a nám. 17. listopadu za kotelnou (v případě změny stanoviště budete informováni). Do těchto označených kontejnerů na bioodpad patří např.
slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zvadlé květiny
z váz, zvadlé rostliny z květináčů, čajový a kávový
odpad, skořápky z vajec, ořechů, zbytky pečiva
a obilovin a další biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu. Do nádob nepatří: např. zbytky
jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, potravinářské oleje a tuky, papírové ubrousky a kapesní

ky, uhynulá zvířata, minerální oleje, exkrementy
zvířat včetně podestýlky apod. Odpad je nutné vhazovat do nádob bez igelitových sáčků, tašek či ji-

ných obalů. Věříme, že kdo bude mít zájem, určitě
si najde způsob, jak doma bioodpad shromažďovat a odnášet do označeného kontejneru. Prosíme
občany o ukázněnost, neboť nádoba obsahující jiné druhy odpadů než biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu, by musela být vyvezena na
skládku, a přišlo by nazmar snažení zodpovědných
občanů, kterým je tak stejně jako občanům z rodinných domů dána možnost třídit bioodpad ze
svých domácností. Děkujeme všem občanům, kteří se do sběru bioodpadu na sídlišti zapojí.

Třídění odpadu na hřbitově
Někteří z vás asi zaznamenali, že na velkém
hřbitově vedle velkoobjemového kontejneru na
směsný odpad přibyl kontejner na bioodpad a žlutá popelnice na plasty. Prosíme proto návštěvníky,
aby do nádoby na bioodpad (je označena nálep-

Svoz bioodpadu ze zahrádkářských lokalit v Přelouči
a chatové oblasti u Březinského rybníka
Město Přelouč ve spolupráci se společností
SOP a.s. bude stejně jako v předchozích letech
zajišťovat svoz bioodpadu rostlinného původu
vznikajícího v lokalitách zahrádkářských kolonií v Přelouči a chatové oblasti Březiňák. Svoz
bioodpadu pomocí velkoobjemového kontejneru, který bude přistavován po týdnu na jednotlivá stanoviště, probíhá podle stanoveného
harmonogramu, viz tabulka. Upozorňujeme na
skutečnost, že do velkoobjemového kontejneru lze odložit pouze bioodpad rostlinného původu. Žádáme občany, aby bioodpad neodkládali
mimo kontejner a vždy vyčkali na jeho přistavení. V případě, že by z technických důvodů došlo k přistavení kontejneru v jiný den, než je uvedeno v rozpisu, prosíme občany o shovívavost.
Doufáme, že se tato služba v předchozích letech
osvědčila a přispěla tak ke spokojenosti zahrádkářů i chatařů. Prostřednictvím této služby bylo
v loňském roce sebráno a odvezeno na kompostárnu cca 36 t bioodpadu.
4/20
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Rozpis po lokalitách:
lokalita týden

od – do

Kréta I
krajnice komunikace ul. Nerudova X Na Krétě
14. Pátek 27. 3. až pátek 3. 4.
18. Pátek 24. 4. až čtvrtek 30. 4.
22. Pátek 22. 5. až pátek 29. 5.
26. Pátek 19. 6. až pátek 26. 6.
30. Pátek 17. 7. až pátek 24. 7.
34. Pátek 14. 8. až pátek 21. 8.
38. Pátek 11. 9. až pátek 18. 9.
42. Pátek
9.10. až pátek 16.10.
Kréta II
u garáží
15.
19.
23.
27.
31.

Pátek
3.
Čtvrtek 30.
Pátek 29.
Pátek 26.
Pátek 24.

4.
4.
5.
6.
7.

až čtvrtek
až čtvrtek
až pátek
až pátek
až pátek

9.
7.
5.
3.
31.

4.
5.
6.
7.
7.

kou) vhazovali pouze čistý bioodpad, tedy např.
zvadlé květiny z vázy bez stuh a bez drátů; zvadlé
květiny z květináčů, plevel, trávu apod. Do žluté
popelnice pak čistý plastový odpad (i tetrapak),
např. obaly od nápojů, prázdné plastové květiná-
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če, prázdné plastové kalíšky od
svíček apod. Umělé květiny do plastu nepatří, obsahují dráty a jiný materiál nevhodný k recyklaci, proto tyto
a ostatní odpad odkládejte tak, jako dosud,
tedy do velkoobjemového kontejneru. Děkujeme návštěvníkům hřbitova za spolupráci.

Sběr jedlého oleje
při svozu hnědých popelnic
Na základě dotazů ze strany občanů připomínáme, že od letošního roku probíhá spolu se
svozem hnědých popelnic i svoz požitého jedlého
oleje, a to v uzavřených plastových lahvích. Takto uzavřenou lahev s použitým olejem umístěte
na zavřené víko popelnice a obsluha vozu ji před
vyprázdněním hnědé popelnice umístí do zvláštní nádoby. Použitý jedlý olej v plastové lahvi je
rovněž možné odložit do černé označené 240 l
popelnice na deseti stanovištích tříděného odpadu (Jiráskova u COOP, u Amipy, u hotelu Fontána,
Hodinářka, Obránců míru, Jižní za trafostanicí, Pardubická 91 u věžáku, Hálkova, Palackého proti
chovatelům, Jana Dítěte) nebo na sběrném dvoře.

35. Pátek
39. Pátek
43. Pátek

21. 8. až pátek 28. 8.
18. 9. až pátek 25. 9.
16.10. až pátek 23.10.

Svornost
parkoviště Choceňská
16. Čtvrtek 9. 4.
20. Čtvrtek 7. 5.
24. Pátek
5. 6.
28. Pátek
3. 7.
32. Pátek 31. 7.
36. Pátek 28. 8.
40. Pátek 25. 9.
44. Pátek 23.10.

až pátek
až pátek
až pátek
až pátek
až pátek
až pátek
až pátek
až pátek

17. 4.
15. 5.
12. 6.
10. 7.
7. 8.
4. 9.
2.10.
30.10.

Březiňák
u kontejneru na SKO
17. Pátek
21. Pátek
25. Pátek
29. Pátek
33. Pátek
37. Pátek
41. Pátek
45. Pátek

až pátek
až pátek
až pátek
až pátek
až pátek
až pátek
až pátek
až pátek

24. 4.
22. 5.
19. 6.
17. 7.
14. 8.
11. 9.
9.10.
6.11.

17. 4.
15. 5.
12. 6.
10. 7.
7. 8.
4. 9.
2.10.
30.10.
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Přehled nejvýznamnějších vybraných realizovaných akcí
v roce 2019
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Zpracoval: Miroslav Manžel

Revitalizace Račanského rybníku
Město Přelouč požádalo v loňském roce o evropskou dotaci na projekt Revitalizace Račanského rybníku, reg. č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010370. Projekt prošel formální i věcnou kontrolou ze strany Státního fondu životního
prostředí a v únoru letošního roku jsme obdrželi dokument
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace v maximální výši 2 091 472,69 Kč. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Jak jsme vás již informovali v loňském letním čísle Roštu,
Račanský rybník byl vypuštěn na podzim 2018 v souvislosti
s napadením ryb chovaných na Buňkově herpes virusem, kdy
se tato nákaza bohužel potvrdila také u ryb právě v tomto rybníku. Z důvodu přípravy lokality na celkovou revitalizaci a nezbytného vysychání dna již nebyl rybník napuštěn. Předmětný
rybník je vysoce znečištěný, zanesený a příliš příkré svahy bohužel brání rozlivu.
Realizací projektu dojde k odstranění dnového sedimentu,
zmírnění sklonů svahů, úpravám stromové a keřové zeleně,
vybudování nového přístupu do prostoru zátopy rybníka a vytvoření funkčního litorálního pásma. Tyto práce přispějí ke
zlepšení biologických funkcí rybníku a zlepšení zdravotního
i estetického stavu zeleně.
4/20
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V zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnost PP-GROUP.cz s.r.o.,
a to s nabídkovou cenou ve výši 1 917 415,69 Kč bez DPH. Rada města schválila smlouvu o dílo s výše uvedeným dodavatelem a nyní stojíme před podpisem samotné smlouvy.
Stavební práce, které by měly být zahájeny v měsíci dubnu
2020, se předpokládají v trvání asi 13 týdnů.
Věříme, že se po realizaci této akce stane okolí Račanského
rybníka dalším příjemným místem pro odpočinek v našem
městě.

Ing. Lada Kubínová, odbor správy majetku
4/20
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Kultura
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

PŘ ELO U Č ÁCI
Jubilanti únor
Věnceslava Štainerová
Marie Priessnitzová
Libuše Švandová

91 let
86 let
80 let

Jubilanti březen
Svatava Černíková
Marie Langrová
Růžena Štěpánková
Růžena Kohoutková
Marta Štrumlová
František Bidmon
Květoslava Černá
Marie Hořká
Marie Cenknerová
Alena Štěpánková
Ivanka Mrázková
Věra Danielková

Dne 21. 3. 2020
oslavili manželé Šilingrovi
zlatou svatbu.
Gratulujeme a přejeme
především pevné zdraví,
štěstí a optimismu
i do dalších společných let.

95 let
94 let
94 let
92 let
91 let
91 let
88 let
87 let
86 let
86 let
85 let
85 let

Věra Valešová
Marie Samková
Olga Matičková
Olga Štosková
Jozef Zummer
Marie Reichmanová
Hana Bendlová
Jaroslav Richter
Miloš Honzů
Jaroslava Jandáčková
Ludmila Balíková
Jaroslava Hořejšová

85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
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ACH TA PAMĚŤ!

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA

V únoru jsme zahájili kurz tréninku paměti
pro zájemce z řad veřejnosti. Akreditovaná lektorka Stanislava Benešová bude postupně celkem v pěti setkáních se svými svěřenci trénovat
paměťové techniky a další způsoby, jak paměť
zlepšit a nenechat mozek zahálet. Zájem o kurz
je veliký a počet míst omezený, takže jsme rozhodnuti v podzimním termínu nabídnout občanům Přelouče další lekce a budeme se snažit
vyjednat začátek kurzu na podvečerní dobu,

Děkujeme všem z Městské knihovny Přelouč, že už více než rok STARTuji v našich dětech lásku ke knížkám... Jejich nadšení je úžasné, pokaždé vtáhnou do děje pohádky i nás
maminky, a když zrovna dětičky nespolupracují
tak se rady zapojíme... Do sázení semínek, chytání čuníka, třídění odpadu, tahání řepy, karnevalu a mnoho dalších do dětství vracejících
aktivit...
Petra Kučerová

Vážení čtenáři, vzhledem k uzavření knihovny
na základě vyhlášení nouzového stavu nabízíme tyto služby:
e-mail:
prolongace.knihovna@seznam.cz
telefon: 466 959 715
Nebojte se napsat, zavolat, výpůjčky Vám prodloužíme i za běžný limit.

Knihy si prodlužujte:

Pokud jste se nestačili zásobit knihami, potřebujete knihy ke studiu nebo si chcete vyzvednout
rezervované knihy, nabízíme Vám bezplatně donáškovou službu (hlavně pro seniory).

Stříbrná svatba
Alexandra a Milan
Matouškovi

11. 3.

Zlatá svatba
Dana a Josef Šilingrovi

21. 3.

Ve středu, dne 1. 4. 2020,
oslavili manželé Jindřiškovi
25 let od doby,
kdy si řekli své ano.
Přejeme jim mnoho zdraví,
štěstí, lásky a pohody
do dalších společných let.

Veškeré kulturní akce včetně ﬁlmových představení
pořádané Kulturním a informačním centrem města Přelouče
jsou z nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví do odvolání zrušeny.
Peníze za vstupenky se budou vracet vždy od následujícího dne
po původním termínu uskutečnění akce, a to pouze v kanceláři
Infocentra na Masarykově náměstí. Informace na telefonu 466 672 259.
16
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aby dostali šanci i ti, kteří ještě mezi seniory nepatří a přesto cítí, že jejich paměť už není tak
dobrá, jako kdysi. Vyhlášení nouzového stavu
dočasně trénování přerušilo, stejně jako mnoho
dalších akcí Městské knihovny pro veřejnosti.
V tuto chvíli je na prvním místě zdraví. Věříme,
že až ohrožení pomine, v klidu kurz dokončíme.
L.H.

BOŽENA NĚMCOVÁ
A JEJÍ ODKAZ DNEŠKU
V únoru se jméno Boženy Němcové skloňovalo ve školách i jinde ve všech pádech. Není divu. Vždyť uběhlo právě 200 let od jejího narození. Málokterý spisovatel se natrvalo zapsal do
srdcí českých čtenářů tak, jako ona. Pro školy
i veřejnost jsme připravili přednášky spisovatelky Martiny Bittnerové, která se věnuje pátrání
o životech slavných i méně slavných literárních
osobností. Představila nám Boženu Němcovou
především jako ženu a matku a nenechala nás
na pochybách, že i dnešní doba přináší o našich
literátech mnoho nových zajímavostí a řada
dalších objevů ještě čeká v archivech na své
odhalení.
L.H.

Nebo si dopředu zavolejte nebo napište, jaké knihy potřebujete, my Vám je připravíme a Vy si
je pak v době běžné výpůjční doby vyzvednete u vchodu do knihovny. Zde můžete knihy také
vracet.
Zvonek je umístěn vedle dveří do knihovny.
Pro další informace sledujte náš web a facebook.
Buďte zdrávi a snad se opět brzy v knihovně uvidíme.
pracovnice Městské knihovny Přelouč

NOVÉ KNIHY v Městské knihovně – duben 2020
NAUČNÁ LITERATURA
politika
CHOCHOLATÝ, Michal
Poslední z táborů smrti: ... přežili Treblinku a Sobibor.
Praha: Epocha, 2019.
Autor popisuje své úsilí vypátrat osoby, které
přežily koncentrační tábory Treblinka a Sobibor.
PROCHÁZKOVÁ, Lenka
My kacíři. Praha: Nakladatelství ID, ©2020.
dopravní prostředky
FIALA, Jiří
Automobily: jména, značky a znaky: význam jmen
a značek, loga, přehled typů, historie, zajímavosti:
výkladový slovník.
Praha: Grada Publishing, 2020.
sport
HU, Barbora
Ásana jako symbol.
Praha: Motto, 2019.
Autorka přibližuje otázku ásan z ﬁlozického hlediska a hledá spojitosti s archetypálním světem,
magií i mytologií.
životopisy
ADAMOVÁ, Zdena
Žena, která žila za oceánem. Praha: Motto, 2019.
Česká zpěvačka vypráví o svém životě, emigraci
do USA a návratu do Čech.

literatura
ČEŠKA, Jakub
Bohumil Hrabal – autor v množném čísle.
Brno: Host, 2018.
KRÁSNÁ LITERATURA
DVOŘÁKOVÁ, Petra
Vrány. Brno: Host, 2020.
Komorní novela o tragickém osudu zvláštní dívky,
pro niž její rodina nedokázala nalézt pochopení.
LUSTIG, Arnošt
Dům vrácené ozvěny. Praha: Mladá fronta, 2019.
Autobiograﬁcký román o osudovém boji o přežití rodiny Emila Ludviga za dob protektorátu.
NĚMEC, Jan
Možnosti milostného románu. Brno: Host, 2019.
Reﬂexivní román o historii jednoho milostného
vztahu je zároveň i „románem o románu o lásce“
a o literární tvorbě.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ŠIBOROVÁ, Zdeňka
Včelka Meduška: pohádky z včelího úlu.
Praha: Fragment, 2018.
NAGARAJA, Dharmachari
Pohádky pro malé Buddhy na dobrou noc: Příběhy laskavosti a porozumění, které potěší a inspirují vás i vaše děti.
Praha: Synergie, c2014.
JK.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL.
Vážení rodiče našich žáků,
tento článek jsem psala 23. března, a tak je možné,
že když ho právě čtete, je začátek nebo i konec
dubna a není už aktuální. Situace v naší republice, a tím i ve školství, se od té doby mohla posunout někam úplně jinam.
Ale dnes (23. 3.) to vypadá takto: Posíláme dětem domácí úkoly většinou elektronickou cestou.
Posíláme úkoly na procvičování a opakování, ale
zároveň i trochu nové látky, abychom se aspoň
maličko posunuli. Ale je to situace, která tady nikdy nebyla a na kterou jsme se nestihli připravit.
V úterý 10. 3. jsme se prakticky o velké přestávce
dověděli, že je to náš poslední vyučovací den. Většina třídních učitelů II. stupně již neměla možnost
vidět své žáky, a tudíž se s nimi domluvit na formě
další spolupráce. Nebyl čas zjišťovat, kdo má jaký
přístup k počítači, internetu, tiskárně, skeneru nebo fotoaparátu na chytrém telefonu. Nestihli se
domluvit na způsobu přenosu informací, který by
každému vyhovoval a ke kterému mají všichni přístup. A tak se stalo, že již ve čtvrtek 12. 3. v 8.30
přišel první (nikoli toho dne poslední) dotaz od
rodičů, kdy již začneme svým žákům úkoly posílat. A 10 dnů na to mi jiní rodiče píší nebo telefonují, že nestíhají a jsou na zhroucení z množství
zadaných úkolů. Naprosto rozumím oběma sku-

Recitační soutěž
V únoru proběhla recitační soutěž, která již
podruhé byla přístupna veřejnosti. Své recitátory
přišlo podpořit mnoho rodičů, prarodičů a přátel
poezie. Velmi jim děkujeme, neboť publikum vytvořilo krásnou atmosféru a každého ze 48 soutěžících odměnilo zaslouženým potleskem. Všichni
si připravili krásné básničky a předvedli nádherné
výkony. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií. Nultou kategorií byli prvňáčci, dále to byli žáci druhých a třetích tříd a poslední kategorii tvořili žáci
4. a 5. tříd. Všem účastníkům děkujeme a vítězům
gratulujeme. Největší gratulace patří Kristýně Rokosové, která se svou prózou Madynka postoupila
do okresního kola. Nikdo však zatím neví, zda se
vůbec někdy uskuteční.

pinám. Děti je potřeba zaměstnat, nemohou mít
prostě jen o dva měsíce prázdnin navíc. Ale kde
je ta správná míra, kolik jim toho „naložit? „ A to
je otázka, kvůli které Vám posílám tento vzkaz.
Jak najít tu správnou míru, která děti zaměstná,
zabaví a přitom neobtěžuje rodiče? Jak najít tu
formu, ke které budou mít přístup všichni žáci
z mé třídy? Na jedné straně stojí v každé třídě zvídavé a šikovné dítě, které má doma svůj počítač
a rodiče vždy připravené pomoci. Na straně druhé jsou děti, které by bylo potřeba k židličce nejdřív
přivázat, aby tam chvíli vydržely sedět. S některými žáky jsme museli nejdříve telefonicky zakládat e-mailovou adresu a naučit je používat ji. Běžné je také to, že se musí podělit v rodině dva, tři
i čtyři její členové o jeden počítač. Zatímco první
skupina žáků a rodičů by si představovala výuku
na dálku přes moderní informační technologie, ta
druhá nám píše, že není jejich povinností dětem
něco vysvětlovat, natož používat vlastní tiskárnu.
A opět musím říci, že rozumím oběma skupinám. Ale oběma nemůžeme vyhovět. Při každém
dalším úkolu, který svým žákům posíláme, se ptáme, zda toho není moc nebo naopak málo. Kde
je ten rozumný kompromis? Většinou to možná
dopadne tak, že je úkolů spíš víc. Ale není to proto, že bychom chtěli děti přetěžovat nebo naklá-

dat svoji práci na Vás! Je to z obavy, abychom nemuseli čelit dalším řečem „jak si i učitelé udělali
další měsíc nebo dva měsíce prázdnin“. Říkám to
na rovinu, i když to nezní moc hezky. Ale je to
realita našeho povolání.
A jak dál? My se budeme snažit naše žáky – Vaše děti – zahlcovat přiměřeně. Smíříme se s tím,
že je třeba letos nenaučíme vše jako v předešlých
letech, že bude trochu náročnější podzim, ale vše
zvládneme. Budeme věřit, že i na středních školách
budou k našim deváťákům a budoucím primánům shovívavější a budou akceptovat výjimečnost situace. A Vás prosím o toleranci a pochopení. Pokud budete mít jakékoli připomínky nebo
problémy, všichni učitelé jsou neustále dostupní
na svých e-mailových adresách. Komunikujte s nimi, určitě se domluvíte. Spousta z nás – z Vás je
vyčerpaná starostí o své blízké, náročností vlastní
práce, strachem, stresem… Nekomplikujme si již
tak složitou situaci navzájem. Ve srovnání se strachem o zdravotní stav našich blízkých je otázka
včasného dodání vypracované úlohy nebo odučení převodu jednotek obsahu opravdu k smíchu.
Děkuji Vám za spolupráci, za toleranci, nadhled a pomoc. Přeji nám všem, abychom to
přečkali hlavně ve zdraví. A to i psychickém.
Magda Pacáková, ŘŠ

Výsledky:
1. třídy:

řezání pilkou na železo a montáži dřevěné stoličky. V konkurenci 10 základních škol získali naši
chlapci ve vědomostní soutěži „Hej Ty, víš to?“
pěkné 3. místo.

1.
2.
3.
1. kategorie: 1.
2.
3.
2. kategorie: 1.
2.
3.

Marek Bechynský
Soﬁe Nájemníková
Amálie Kopáčová
Tereza Sobotková,
Radka Jelínková
Lucie Macelová, Nela Sovová
Tomáš Bechynský, Jakub Šimon
Kristýna Rokosová
Vanessa Vaňková,
Leona Jandáková
Eliška Hrdá

TECHNOhrátky v Třemošnici
Ve středu 26. 2. odjelo patnáct vybraných žáků
II. stupně na akci Technohrátky, kterou pořádalo
SOŠ a SOU technické Třemošnice. Žáci se formou
soutěží, her a praktických ukázek seznámili s obory obráběč kovů, nástrojař, mechanik seřizovač,
strojní mechanik a truhlář. Vyzkoušeli si své dovednosti při frézování drážky, modelování klíčenky,
měření rozměrů, vystřihování nůžkami na plech,
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Děkujeme všem rodičům a prarodičům za pomoc při plnění školních povinností.
V této nelehké době přejeme všem především hodně zdraví a pevné
nervy.
pedagogický sbor

Svět kolem nás
Cyklus Svět kolem nás je mezinárodní vzdělávací projekt, který našim žákům i učitelům již poněkolikáté přiblížil zajímavá místa planety. Letos
jsme se blíže seznamovali se vzdálenou Čínou – říší
za Velkou zdí. Pomocí techniky a průvodního slova jsme se ocitli v rozlehlé zemi, plné kontrastů.
Kromě historie, zeměpisných i přírodopisných údajů nás zaujaly zvyky a běžný život tamního obyvatelstva. Za úplného ticha jsme sledovali prastarý
rituál nebeského pohřbu nebo záběry na pandu
velkou. Žáky zajímaly také zážitky z expedice, na
které se mohli na závěr promítání zeptat.

Mladé počítačové nadšence potěšilo stanoviště
mechanik seřizovač CNC strojů, kde si modelovali
klíčenku s logem třemošnické střední školy.
Součástí akce byla i prezentace společnosti
Kovolis Hedvikov. Všem zúčastněným se toto
setkání velice líbilo.

Lyžařský výcvik
v Jedlové v Orlických horách
29. února až 6. března 2020 se zúčastnili žáci
ZŠ Masarykovo náměstí lyžařského výcviku. Již
po osmnácté odjeli na chatu Kristýna v Jedlové,
nedaleko Deštného v Orlických horách.

TECHNOhrátky SOŠ
a SOU technické Třemošnice

dí na hory pravidelně lyžovat. Potom našli odvahu
ti, kteří na lyžích již někdy stáli a nakonec přišli na
řadu ti, kteří se s horami seznámili až na místě.
Od druhého dne potom probíhala pravidelná
výuka na svahu. Začínalo se od nejjednodušších
prvků, které postupně přecházely v nácvik těžších
lyžařských dovedností.
Sníh však poměrně rychle ubýval, což mělo za
následek to, že místní vlek Start ukončil v úterý
kolem poledne provoz. Proto jsme odpoledne,
stejně jako mnoho jiných škol, využili možnost zajet si zaplavat do bazénu v Rychnově nad Kněžnou.
Další den proběhly závody. Tentokrát ale ne
tradiční ve slalomu, ale v oblíbeném zimním sportu biatlonu. Žáci se sice nepohybovali na běžkách, ale „po svých“, načež následovala střelba ze
vzduchovky.
Předposlední den výcviku si zájemci odjeli zalyžovat na větší sjezdovku do Deštného, ostatní
se na ně šli pěšky podívat.
Všichni žáci vytvořili velmi dobrou partu, která táhla za jeden provaz. Společně zažili mnoho
legrace a veselí a výcvik si dosyta užili.

Okresní kolo
basketbalu chlapců

Deset chlapců a dívek z osmých tříd naší školy se zúčastnilo 26. února TECHNOhrátek v SOŠ
a SOU technickém Třemošnice.

Dne 5. března 2020 se na ZŠ Studánka v Pardubicích konalo okresní kolo v basketbalu chlapců.
Naši žáci byli nalosováni do skupiny A společně

Šachový turnaj
Na začátku března proběhlo v Domě dětí
a mládeže školní kolo tradičního šachového turnaje. Zúčastnilo se ho 20 hráčů od 1. do 9. třídy.
Prvňáček Daniel Mládek jako nováček se umístil
na postupovém 5. místě. Škoda, že ﬁnálové kolo,
ve kterém by se utkali žáci ze všech přeloučských
škol, se už nestihlo uskutečnit. Potěšilo nás, když
ředitel DDM P. Hrdý napsal, že děti byly naprosto
perfektní a chválí je i organizátor pan J. Hon. Třeba vymyslí i šachový turnaj „na dálku“.

Z výsledkové listiny:
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Poř. č. Jméno a příjmení

Třída

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. A
5. C
5. C
9. B
1. A
9. A

8,97
7,90
6,28
5,86
5,72
5,67

Jakub Lauryn
Vojtěch Žďárský
Vít Semerád
Lukáš Křemenák
Daniel Málek
Adam Stradiot

Všichni s napětím očekávali, jak budou vypadat místní svahy, jaké bude ubytování a co bude
k obědu. Při příjezdu nás přivítalo teplé počasí
a dostatek sněhu na to, aby mohl být ihned odpoledne zahájen výcvik.
Ten začínal tradičním rozřazením do družstev.
Nejprve se dolů pouštěli samozřejmě ti, kteří jezJeho zaměstnanci a žáci připravili pro skoro
140 účastníků šest pracovišť – obráběč kovů, nástrojař, mechanik seřizovač CNC strojů, mechanik
strojů a zařízení, strojní mechanik a truhlář.
Na stanovišti nástrojařů zaujalo vystřihování
tvarů nůžkami na plech, na které se stála fronta,
a zájem byl i o řezání pilkou na železo. Děti si zkusily práci s pilníkem a názorně tak zjistily, jakou
roli při tom hraje různá tvrdost kovů. Živo bylo
rovněž u obráběcích strojů, jejichž obsluhu si žáci
opatrně a pod dozorem vyučujících vyzkoušeli.

se ZŠ Dašická, ZŠ Polabiny 2 a domácí ZŠ Studánka. Ve své skupině podlehli pouze domácím hráčům, a tak si zajistili postup do bojů o medaile.
Protože zápasy ze skupin se započítávaly i do semiﬁnále, naši chlapci si zahráli o třetí místo. V tomto zápase byl naším soupeřem tým ZŠ Holubova
z Holic. Po vyrovnaném začátku utkání se naši
basketbalisté dostali do tempa a postupně zvrátili
zápas ve svůj prospěch. V konkurenci 7 základních
škol si hoši vybojovali krásné třetí místo.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD – oznámení pro rodiče
V letošním roce bude zápis probíhat elektronicky
od 1. 4. do 3. 4. 2020.
Je třeba vyplnit žádost o přijetí dítěte, zápisní list,
při žádosti o odklad je nutné mít dvě doporučení. Informace jsou na webových stránkách.
Žádosti je možné posílat na mailovou adresu školy zs.mn@volny.cz,
do datových schránek „bbmmrsn“ nebo do poštovní schránky u dveří školy.
4/20
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
ABSOLVENTSKÝ PLES
Film Limonádový Joe aneb Koňská opera se stal
inspirací letošního absolventského plesu ZUŠ. Záložnu tak v sobotu 29. 2. zaplnili kovbojové, karbaníci a další zloduši, barové tanečnice, v saloonu se
podávala kolaloka a z pódia zněly evergreeny typu
Když v baru houstne dým. Nechybělo ani přetahování lanem či improvizované dostihy, při kterých
naštěstí nebyl zraněn žádný kůň. V tombole hosté
mohli vyhrát slušivý náhrdelník či náušnice z nábojnic a stoly byly ozdobené kaktusy. Během plesu se představili žáci všech oborů školy – výtvarníci
vyzdobili prostory Záložny, tanečnice tancovaly,
hudebníci hráli a zpívali a dramaťáci moderovali.
Děkujeme všem účinkujícím za jejich skvělé výkony a všem hostům za skvělou atmosféru!

Soutěže
základních uměleckých škol
V letošním roce Ministerstvo školství vyhlásilo soutěže pro základní umělecké školy v oborech klavír, smyčcové nástroje, kytary, dechové
orchestry a jazzové a taneční orchestry. Naši žáci
se těchto soutěží pravidelně zúčastňují a velmi
pečlivě se na ně, třeba i rok, připravují. I letos tomu nebylo jinak, bohužel kvůli koronavirové epidemii se toho příliš nestihlo…

25. února se žáci houslové třídy oddělení
zúčastnili okresního kola soutěže ve hře na smyčcové nástroje v Pardubicích. Blahopřejeme ke
krásným výsledkům:
Justýna Křivková – 3. cena (ze třídy p.uč. L. Benešové)
Rosárie Konečná – 2. cena (ze třídy p.uč. H. Přinesdomů)
Daniel Procházka – 1. cena + postup do krajského
kola (ze třídy p. uč. H. Přinesdomů)
Anna Marečková – 3. cena (ze třídy p. uč. L. Benešové)
Tomáš Nedbal – 2. cena (ze třídy p. uč. H. Přinesdomů)
Bruno Hlaváček – 3. cena (ze třídy p. uč. L. Benešové)
O týden později se opět v Pardubicích setkali klavíristé. 3. a 4. 3. se konalo jejich okresní kolo
a naši žáci opět dopadli výborně:
Ostřížová Soﬁe – 2. místo (ze třídy J. Baborákové)
Beran Adam – 2. místo (ze třídy J. Baborákové)
Čabajová Soﬁe – 1. místo (ze třídy M. Váňové)
Burešová Veronika – 1. místo (ze třídy J. Baborákové)
Vysloužil Jáchym – 2. cena (ze třídy V. Dědičové)
Bechynský Tomáš – 3. cena (ze třídy V. Dědičové)
Šetinová Barbora – 3. cena (ze třídy V. Dědičové)
Ježková Klára – 2. cena (ze třídy J. Baborákové)
Kokyová Adéla – 3. cena (ze třídy J. Baborákové)
Adam Jelínek – 1. cena + postup do krajského kola
(ze třídy J. Baborákové)

Karolína Slámová – 1. cena + postup do krajského
kola (ze třídy J. Baborákové)
Barbora Nešetřilová – 1. cena (ze třídy M. Váňové)
Veronika Železná – 2. cena (ze třídy J. Baborákové)
Hoang Phan Ahn – 3. cena (ze třídy M. Váňové)
Krajská kola soutěží byla Ministerstvem školství zrušena.
Michal Chmelař

Workshop s bubeníkem z USA

Petra Lojínová
4/20
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Na začátku března se po čtyřech letech vrátil
na pár dní z USA do České republiky Libor Hadrava, bubeník českého původu, rodák z Hradce Králové, který nyní žije a profesionálně působí v USA.

Po absolvování Konzervatoře Jaroslava Ježka pokračoval na Univerzitě Berkeley v Kalifornii. V dnešní době se věnuje hlavně výuce ve hře na bicí soupravu a hraje v metalové kapele Nascent.

Po dobu návštěvy České republiky uskutečnil
několik workshopů a individuálních lekcí pro bubeníky, žáky Základních uměleckých škol a konzervatoří.
Jeden takový seminář se uskutečnil i na ZUŠ
v Přelouči ve čtvrtek 5. března. V průběhu celého
dne se pod vedením Libora Hadravy zdokonalovalo celkem 21 bubeníků ve věku od 7 do 16 let.
Cílem celého workshopu bylo se všemi vylepšit
techniku hry držení paliček i hry na nástroj a pozitivně je naladit a namotivovat ke hře. Výuku ve
skupinkách si všichni bubeníci užili i proto, že se
mezi sebou navzájem podporovali a hodnotili.
Na závěr setkání předvedl i své umění ve hře na
bicí soupravu sám Libor Hadrava.
Toto setkání bylo pro všechny velice přínosné, pohodové a milé. Opět se ukázalo, že bubeníci
jsou dobrá parta.
Budeme se těšit třeba příště!
Linda Gregarová

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo
Dne 26. února 2020 se v Pardubicích konalo okresní kolo zeměpisné
olympiády, kterého se zúčastnilo 5 žáků našeho gymnázia. Jednalo se
o 5 nejlepších řešitelů školního kola, do kterého se v lednu s nadšením
zapojily asi tři desítky zájemců od primy do sexty.
Žáci v okresním kole měřili své znalosti a dovednosti se svými vrstevníky ve třech testech: práci s atlasem, testu geograﬁckých znalostí a praktické části. Náš nejmladší reprezentant Miroslav Lachman (prima, kat. A)
v okrese obsadil 13. místo. Ze sekundy byl do okresního kola nominován Lukáš Pecka (kat. B), který se v Pardubicích umístil na 10. místě.
Krásný výkon ve své kategorii předvedla Eliška Stárková (kvarta, kat. C),
které patří 6. příčka na výsledkové listině. V kategorii středoškoláků
(kat. D) nás pak reprezentovali dva studenti sexty Jiří Kratochvíl (6. místo) a Šimon Dvořáček (10. místo).
Všem výše jmenovaným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ve 20:15 konečně přišlo to, na co všichni čekali – šerpování maturantů. Pod sprchou mincí a padajících konfet si každý užíval svou „chvíli
slávy“ a byl pasován na maturanta 2020! Po přípitku následovalo zametání sálu, tanec s rodiči a učiteli a dále volná zábava, o kterou se postarala již zmíněná kapela, která hrála s velkým nadšením.
Přestávku udělala jen ve chvíli, kdy na scénu přišla fenka Ange s Markétou Coufalou. Holky nám předvedly úžasný dog dancing, který zpříjemnil celý večer.
Těsně před půlnocí proběhlo slosování hlavních cen tomboly, mezi
které patřil např. kávovar či velký sladký dort.
Avšak třešničkou na dortu bylo půlnoční představení. Chlapci jako
gentlemani a dívky jako sexy tanečnice předvedli strhující podívanou,
která byla ukončena tradičním zašlapáváním šerp. Poté už ale převzal
žezlo Dj, který pokračoval v zábavě až do rána.
I když byly přípravy plesu náročné a maturanty stály mnoho sil,
všichni si nakonec svůj „sladký maturák“ užili a budou na něj ještě hodně dlouho vzpomínat.
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Sladký maturitní ples
Dne 7. 3. 2020 se v sále sokolovny uskutečnila chvíle, na kterou všichni netrpělivě čekali. Konal se maturitní ples oktávy Gymnázia Přelouč.
Už při vstupu se návštěvníci cítili jako v továrně na čokoládu. Všude
samé sladkosti a cukrovinky. Ačkoliv vše působilo sladce, za vším se
skrývala náročná příprava, avšak výsledek byl „k nakousnutí“.
Začátek byl pojat poněkud netradičně. Ještě než dostal ředitel
školy slovo, zahájila kapela Lady and Gentlemen ples rychlými písničkami.
Následně probíhal program v rychlém sledu. Předtančení maturantů, kteří přesně v 19:30 hodin přiběhli s košťaty na parket, barevně sladění
a s úsměvem, za nímž byla schovaná tréma a obavy. Předtančení se ale
líbilo, sklidilo velký potlesk.

Výuka v době karantény
Vzhledem k nařízením vlády České republiky
musela být i naše škola od středy 11. 3. 2020 pro
všechny žáky uzavřena. To však samozřejmě neznamená, že by přestala fungovat. Všichni učitelé
naší školy začali ihned usilovně vymýšlet způsoby,
aby se s žáky spojili a mohli společně dál pracovat.
Výuka začala tedy probíhat různorodými způsoby. Většinou se učitelé individuálně spojují se
svými žáky telefonicky nebo po internetu. Probíhají individuální hodiny po Skypu, Facebooku či
WhatsAppu, žáci posílají e-mailem nahrávky či
výkresy. Učitelky tanečního oboru posílají dětem nové choreograﬁe, které budou nacvičovat
na soustředěních, která proběhnou ihned po
skončení karantény. Na stránkách ZUŠ, ve složce
„dokumenty“ naleznete procvičovací úkoly z hudební nauky, které každý týden pravidelně aktualizujeme.
Rád bych i touto cestou poděkoval všem pedagogům za jejich nápady, jak provádět výuku
i v této době. Děkuji také rodičům, kteří dětem
pomáhají s přípravou a cvičením. Přeji všem pevné
zdraví a těším se na vás opět ve škole.
Michal Chmelař
4/20
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ

Mateřská škola Přelouč,
Kladenská 1332
Veškeré informace
ohledně zápisu dětí do Mateřské školy Přelouč,
Kladenská 1332 na školní rok 2020/2021
sledujte na webových stránkách
a vývěsce mateřské školy, děkujeme.
Hana Novotná, ředitelka školy

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2020–2021

4. května 2020
Náš cíl: děláme vše pro to, aby naše děti byly v duševní a tělesné pohodě,
domů odcházely spokojené, plné nových zážitků a poznatků.
Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy v době zápisu, podrobné informace
podáme denně od 8.00 do 15.00 hod. v mateřské škole nebo na tel. č. 466 672 019.
§ rodiče si mohou vyzvedávat žádosti dne 20. dubna
2020 v době od 8.00 hod. do 11.30 hod. a 21. dubna 2020 v době od 14.00 hod. do 16.00 hod.
§ vyplněné přihlášky přinesou rodiče nebo zákonní zástupci dítěte do MŠ dne 4. května 2020 od 8.00 hod.
do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod.
§ na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
§ ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí do 30 dnů
od zahájení řízení

§ pokud množství vrácených přihlášek přesáhne počet
míst v MŠ, rozhodne o zařazení dítěte do mateřské
školy ředitelka školy
§ v případě, že přijaté dítě v termínu uvedeném na
přihlášce z jakéhokoliv důvodu do mateřské školy nenastoupí, rodiče to neprodleně nahlásí ředitelce MŠ
§ k zápisu se dostaví i rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit do MŠ v průběhu školního roku

Situace se může změnit, proto sledujte naše webové stránky.
Ladislava Bukovská, ředitelka MŠ
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Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. 3.
2020 č. 239, dle zákona 97/2020 Sb. o přijetí krizového opatření jsme pozastavili služby NZDM
Jakub klub a Jakub klub 18, službu Podpora
rodiny po dobu trvání nouzového stavu. Humanitární středisko (šatník a výdej potravinové
pomoci) je uzavřeno. V krizových situacích je
k dispozici na telefonu 731 598 914 Rita Levinská,
zástupkyně ředitelky.

Šití roušek
Jedna naše šikovná pracovnice byla vyčleněna v rámci pracovní doby na šití roušek. Máme
tak k dispozici každý den cca 25 nových roušek.
Ty jsou nejen pro naše pracovníky (některé pro
naše uživatele), ale poskytujeme je i dalším zájemcům. Zatím 10 kusů jsme předali městské
pečovatelské službě pro jejich seniory, další připravíme pro dobrovolníky, kteří budou v případě potřeby zajišťovat nákupy pro seniory.

Jakub klub
v březnu
Březen v Jakub klubu byl ve znamení příprav
na jaro. Vymýšleli jsme různé aktivity, například
tvoření jarních a velikonočních ozdob do klubu nebo
lehké vaření – jednohubky.
Stále pracujeme i s bulharskými dětmi, které do klubu
dochází v hojném počtu.
Učíme se s nimi především
český jazyk. Dbáme na to,
aby v klubu mluvili mezi sebou česky, ne bulharsky, a tím si tak trénovali
slovíčka. Podařilo se nám naučit je pár základních frází a slovíček, abychom se s nimi lépe dorozumívali. Děti, které se chtějí něco opravdu
naučit, se snaží a pokroky jsou znatelné. Už si
umí říct o to, co právě chtějí, nebo s čím potřebují pomoci.
Tématem měsíce bylo „Dospívání – jak jde
čas“, kdy jsme s dětmi probírali, kdo vlastně jsme.
Zvolili jsme k tomu několik aktivit. Například
aktivitu s názvem „Od začátku do konce“, která byla založena na pracovním listě, kde byly vyznačeny všechny stádia našeho života – od narození až po stáří, a děti se pokusily jednotlivá
stádia sami určit a popsat. V dubnu nás čekají
Velikonoce, což znamená zdobení klubu a malování vajíček (pokud klub otevřeme). Téma měsíce je připravené „Kamarádem být, kamarády mít“, kdy se zaměříme na vytváření funkčních
vztahů s vrstevníky.
Mgr. Mirka Škávová, vedoucí

Jakub klub 18
V Jakub klubu 18 se nám daří. Od zahájení
služby náš klub navštívilo 21 mladých lidí. Z to-

ho 8 má zpracovaný individuální plán a pět z nich
již začalo chodit do práce. Například jedna z uživatelek po prázdninách nastoupila na SOU, kde
vydržela pár měsíců, nakonec se bohužel rozhodla učiliště opustit. Dlouhou dobu jsme společně s uživatelkou i pracovnicemi OSPOD přemýšleli, co dál, hledali zaměstnání nebo brigády.
Uživatelka byla přihlášena na ÚP, kam docházela na pravidelné schůzky. Našla si sama nějaké brigády, kde ale dlouho nevydržela. Registrovali jsme se proto na stránkách, odkud nám
zasílali nabídky volných pozic. Ty jsme pak společně procházeli a posílali uživatelku na pohovory. Nakonec se zadařilo a uživatelka má již práci na ve firmě, ve které nyní pracují ještě další
3 slečny, které do Jakub klubu 18 rovněž docházely s cílem najít si zaměstnání. To je pro nás velký úspěch.
Aneta Šindelářová, DiS.

DOBOROVOLNICKÉ
CENTRUM PŘELOUČ
Naši dobrovolníci se v případě
potřeby podle svých možností zapojí do aktivit
pomoci zajištění nákupů pro seniory v době
nouzového stavu, když to bude potřeba. Už se
hlásí i bývalí dobrovolníci, kteří jsou na studiích
a teď pobývají opět doma. Děkuji všem!

zických osob vhodných stát se pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a podstoupit odborné posouzení. Poté je zařazen do evidence žadatelů
o pěstounskou péči, kterou vede krajský úřad.
Pěstouni, kteří pečují o děti, mají dle zákona
různá práva a povinnosti.
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Jejich práva jsou následující:
– právo na pomoc se zajištěním krátkodobého
hlídání svěřených dětí v případě, že jsou pěstouni v dočasné pracovní neschopnosti nebo
pečují o osobu blízkou; při narození vlastního
dítěte; při vyřizování nezbytných osobních
záležitostí a při úmrtí osoby blízké;
– právo na zajištění celodenního hlídání pro svěřené dítě v rozsahu 14 dní za kalendářní rok;
– právo na zprostředkování psychologické, terapeutické či jiné odborné pomoci;
– právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si svoje znalosti a dovednosti související s výchovou a péčí o dítě;
– právo na pomoc při udržování styku mezi svěřeným dítětem a jeho biologickými rodiči.
– Pěstouni mají také právo na ﬁnanční odměnu
pěstouna, což je dávka ze systému státní sociální podpory a je považována za příjem ze
závislé činnosti.

PODĚKOVÁNÍ
ZA SBÍRKU OBUVI
V polovině března jsme v našem
nízkoprahovém zařízení Jakub
klub sbírali pánskou obuv, která nám v šatníku
chyběla. Děkujeme všem dárcům – sešlo se nám
víc než 20 párů. Nejenom pánské, ale i dámské
a dětské boty sbíráme i nadále. Kdykoliv v roce
je můžete darovat na stejné adrese, nebo v sídle
Charity Přelouč na faře za kostelem sv. Jakuba,
Masarykovo náměstí 48, nebo přímo na adresu
šatníku Českobratrská 84 a také v galanterii paní Ilony Bryknerové v Hradecké ulici 39, kde máme naše sběrné místo pro šatník. Připravujeme
sbírku kuchyňského nádobí, kterou vyhlásíme
po stabilizaci situace s koronavirem.
Rita Levinská, zást. řed.

PODPORA
PRO PĚSTOUNY
Milí čtenáři,
v minulém čísle jsme avizovali, že se zaměříme
podrobněji na pěstounskou péči. Tím, že se člověk rozhodne stát pěstounem, bere na sebe obrovskou zodpovědnost. Najednou zodpovídá za
péči a výchovu cizího dítěte. Domníváme se, že
ten největší úkol tkví právě v tom, že pěstoun
svou výchovou připravuje svěřené dítě na samostatný život v dospělosti.
Pokud se člověk rozhodne stát pěstounem,
tak musí absolvovat tzv. odbornou přípravu fy-

Pěstouni nemají jen práva, ale mají i povinnosti. Do těch patří:
– povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti
v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin za rok;
– umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí;
– udržovat, rozvíjet vztah dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit jim
vzájemné setkání.
Práva a povinnosti pěstounů přesněji vymezuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí.
V dalším čísle se zaměříme na zmiňovanou
povinnost pěstounů, a to: umožnit sledování
naplňování dohody o výkonu pěstounské péče
a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným
sledovat vývoj dětí, protože tato povinnost pěstounů už souvisí s poskytováním naší služby
PODPORA PRO PĚSTOUNY.
Více o poskytování našich služeb naleznete
na https://prelouc.charita.cz/
Mgr. Pavlína Křepská, vedoucí služby
4/20
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Choltičanka, ručně vyráběná přání, čajová růže i zákusek –
to byla oslava MDŽ v Domově u fontány
Jsou dny v kalendáři, které si zaslouží zvláštní pozornost. K takovým
určitě patří i Mezinárodní den žen, který jsme oslavili i u nás v Domově,

a to s drobným předstihem 6. března. Na naše klientky čekalo mnoho
milých překvapení, která potěšila snad všechny jejich smysly. Velmi
pěkná a originální byla ručně vyráběná přání od dětí ze Základní školy
Smetanova Přelouč. Nejen krásou, ale i vůní, oplýval další dárek, kterým byla žlutá čajová růže od přeloučské firmy Kiekert-CS. Květinu
obdržela každá dáma z rukou zástupce ﬁrmy, pana Luboše Kopeckého. Z dalších překvapení se již mohli radovat nejen naše obyvatelky, ale
i naši pánové. Dárkem, který potěšil chuťové pohárky, byl ovocný zákusek od zaměstnanců naší kuchyně. Slavnostní den byl završen hudebním vystoupením kapely Choltičanka, která se v našem Domově těší
velké oblibě.
Všem, kteří se na přípravě oslavy MDŽ podíleli, velice děkujeme.

(|ĒbF´ÁæF88 8bO¼Ç±9
KLUB AKTIVNÍ SENIOR

(KLAS)

Zprávy z Klasu

této aktivity jsme samozřejmě měli čas na popovídání nad šálkem čaje nebo kávy.
I když jsme plánovali výlet do Police nad Metují, museli jsme návštěvu dvou místních mu-

zeí (tj. papírových modelů a Merkuru) odvolat
vzhledem k vyhlášení nouzové situace. Další
činnost závisí jako všude na okolnostech.
Kubátovi

Tentokrát bude výčet našich akcí velmi
omezený. I naši činnost ovlivňuje současná tíživá situace.
Sešli jsme se naposledy 10. března na tvořivé dílně. Díky lektorce jsme se obeznámili s výtvarnou technikou s názvem enkaustika. Pracuje se s voskovými pastely a žehličkou. Vznikají
tak originální abstraktní obrázky díky různým
pohybům žehličky a kombinaci barev. Použité
papíry musí mít nevsákavou úpravu. Kromě
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INFORMACE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI PŘELOUČ, kostel sv. Jakuba
Plán velikonočních bohoslužeb pro případ, že bude v tomto termínu odvolán zákaz shromažďování:
9. 4. 2020 Zelený čtvrtek – mše svatá v 18.00, tichá adorace do 20.00,
společná modlitba v Getsemanské zahradě (boční kaple)
asi do 21.30
10. 4. 2020 Velký pátek – v 15.00 velkopáteční obřady
11. 4. 2020 Bílá sobota – od 8.00 možnost modlitby u svatého hrobu,
ve 20.00 slavnostní vigilie
4/20
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12. 4. 2020 Neděle Zmrtvýchvstání – v 9.30 slavnostní mše svatá
(v okolních obcích mše svatá nebude, v případě zájmu zajistíme odvoz do Přelouče)
13. 4. 2020 Pondělí velikonoční – v 8.00 mše svatá
Přejeme požehnané velikonoční svátky, slavnost zmrtvýchvstání
Syna Božího, Ježíše Krista, ať vás naplní nevyčerpatelnou radostí a odvahou. Mnoho sil v této náročné době, vnitřního pokoje a lásky.
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Úřad práce České republiky přistoupil k organizačním změnám, které omezují osobní kontakt s veřejností a eliminují tak riziko šíření nemoci COVID-19.

Obecně
• úřední doba: pondělí a středa 9:00 – 12:00 hodin
• úřad funguje jako bezkontaktní (výjimku lze dohodnout předem
telefonicky)
• jsou zrušeny všechny domluvené kontakty
• žádosti lze podávat datovou schránkou, elektronicky emailem,
poštou, vložením do schránky úřadu práce
• důležité: veškeré žádosti je třeba řádně vyplnit, uvést i kontaktní
telefon a email, podepsat
• veškeré tiskopisy, další informace a kontakty na úřad práce jsou
na webu https://www.uradprace.cz/

Pro nezaměstnané (K. H. Máchy 908, Přelouč)
• evidovat se lze i v době nařízené karantény a době OČR, nelze se
evidovat v době pracovní neschopnosti
• k žádosti o zprostředkování připojit doklad o skončení zaměstnání, potvrzení pro účely přiznání podpory v nezaměstnanosti
a další potřebné doklady
• podpory v nezaměstnanosti budou vypláceny v běžných termínech

Pro zaměstnavatele (Boženy Vikové-Kunětické 2011,
Pardubice)
• spuštěn cílený program „Antivirus“ s cílem umožnit zaměstnavatelům překlenout současnou situaci vyplacením příspěvku na
kompenzaci náhrad mezd
• oblasti podpory programu Antivirus:
– Režim A: nařízení karanténa zaměstnancům
– Režim B: překážka v práci na straně zaměstnavatele – povinnost uzavřít provoz

– Režim C: nemožnost přidělovat práci z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců
– Režim D: omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků,
služeb)
– Režim E: omezení poptávky po službách, výrobcích
• informace pro zaměstnavatele v Pardubicích: rita.kopova@uradprace.cz ; tel. 950 144 325

0ċ676.È
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Přelouč si vzala do hledáčku
děti na sociálních sítích

• nepojistné sociální dávky budou vypláceny v běžných termínech
• klientům hmotné nouze nebude po dobu mimořádných opatření vyplácena dávka poukázkami, dávka bude zasílána na bankovní účet nebo poštovní složenkou
• občané, kteří mají v důsledku mimořádných opatření nedostatek
příjmů, mohou požádat o mimořádnou okamžitou pomoc (nenároková dávka, která se poskytuje pouze v odůvodněných případech na zajištění základních životních potřeb, poskytnutí dávky vždy předchází zjištění finanční hotovosti žadatele a s ním
společně posuzovaných osob)
• ve II. čtvrtletí 2020 bude zjednodušeno dokládání žádostí na
přídavek na dítě a na příspěvek na bydlení, Úřad práce použije
doklady doložené k žádosti na I. čtvrtletí 2020
• do sociálních dávek se promítne vládou schválené zvýšené životní a existenční minimum
• Informace příjemcům rodičovského příspěvku – tel. kontakt:
950 144 501/502/504
• Kontakty:
vedoucí

950 144 407
martina.malinska@uradprace.cz

zprostředkování zaměstnání
NSD – hmotná nouze
SSP
příspěvek na péči
dávky OZP /průkazky/
Další informace najdete na:

950 144 401/402/403/404/405/406
950 144 520/503
950 144 501/502/504
950 144 521/505/723
950 144 506
www.mpsv.cz a www.uradprace.cz

Tým pro mládež ve spolupráci s Policií České republiky, Městskou policií Přelouč, OSPOD
Přelouč a Kulturního a informačního centra
města Přelouče, za ﬁnanční podpory města Přelouč zahájil realizaci preventivního programu
s názvem „Kyber děti“. Do projektu jsou zahrnuty obě základní školy v Přelouči, Gymnázium a střední odborná škola Přelouč. Veškeré
aktivity projektu jsou naplánovány od března
do dubna roku 2020. V závislosti na situaci
ohledně koronaviru však bude třeba s největší
pravděpodobností termíny posunout.
Celý projekt je zaměřen na děti a jejich rizikové trávení volného času, které je úzce spjaté
s využíváním sociálních sítí. Projekt „Kyber děti“ chce působit nejen na děti samotné, ale také
na osoby, které tráví s nimi většinu času a mají
vliv na utváření jejich názorů a hodnot. Tedy
především na rodiče a učitele.
Více informací o projektu získáte na
https://www.pmscr.cz/na-spravnou-cestu-ii/

Březnové události
ve znamení alkoholu a prášků
Na začátku měsíce byli strážníci přivoláni
k drobné krádeži do obchodního domu Billa.
Po příjezdu na místo se ukázalo, že se jedná
o muže s bohatou kriminální minulostí, který
se tentokrát pokusil odcizit lahev vodky. Bdělá
ostraha však muže odhalila a do příjezdu policejních složek zadržela na místě. Jelikož to nebyla
první krádež a muž byl již v minulosti za majetkový přečin odsouzen, převzali si ho k dořešení
kolegové z místního obvodního oddělení PČR.

Usnuli v čekárně
V další události sehrály hlavní roli prášky.
V čekárně, místní vlakové stanice, zaujali personál muž se ženou, kteří seděli na lavičce a nahlas chrápali. Přivolaným strážníkům se dlouho
nedařilo dvojici probudit, nakonec se povedlo. Ukázalo se, že se jedná o pár ze Slovenska.
4/20

Upadl na chodníku
Při pěší obchůzce zastavil hlídku městské
policie občan a ukázal jim muže sedícího na
chodníku. Ten měl před zraky oznamovatele
upadnout na zem. Muž byl při vědomí, ale stě-

Upadl na nástupišti
Dozorčí MP Přelouč přijal telefonické oznámení od personálu místní vlakové stanice, že
na peroně spí muž. Po příjezdu na místo se zde
již nacházeli všechny složky IZS, jelikož jim mezitím někdo oznámil spícího muže na kolejích.
Ukázalo se, že muž upadl, když nastupoval do
vlaku. Jako v předešlých událostech i zde hlav-

Nepojistné sociální dávky (K. H. Máchy 908, Přelouč)

Krádež v OD
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Dle jejich výpovědi si vzali prášky na spaní. Nejbližším spojem odjeli směr Praha.

duben 2020
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žoval si na bolest hlavy. Proto byla na místo přivolána Zdravotnická záchranná služba. U muže
byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která byla pozitivní. Přiznal, že
měl ráno dva „panáky“ tvrdého alkoholu. Vzhledem k podezření na zranění hlavy si muže převzala osádka RZS k dalším úkonům

Motal se mezi zaparkovanými auty
Službu konající dozorčí MP Přelouč spatřil
na kamerovém systému v ulici Hradecká značně podnapilého muže, který se potácel mezi
zaparkovanými vozy. Na místo vyslal hlídku.
Strážníci provedli kontrolu totožnosti a muže
poté předali rodině, která si pro něho přijela.

ní roli hrál alkohol. Jelikož se neprokázalo žádné zranění a muž byl zcela při vědomí, byl po
prohlídce zanechán na místě, kde si počkal
na další spoj.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156 – ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
mobilní tel.: 736 641 952
e-mail:

mp@mestoprelouc.cz
– neoznamovat akutní záležitosti,
které se musí řešit okamžitě
Za Městskou policii
Leoš Slavík, DiS., velitel MP Přelouč

Pravidla silničního provozu 24
Podobně, jako tomu bylo doposud (resp. bude do 31. 12. 2020), budou některá vozidla i po
skončení platnosti dálničních známek osvobozena od placení časového poplatku. Bude ale nutné,
a to zdůrazňuji, aby provozovatel osvobozeného vozidla učinil oznámení v systému časového
zpoplatnění. Oznámení bude obsahovat SPZ vozidla, údaj o státu, ve kterém je vozidlo registrováno, vymezení důvodu pro osvobození, úředně ověřený podpis provozovatele vozidla, a údaje
o provozovateli, kterými jsou jeho jméno a příjmení, obchodní ﬁrma nebo název, datum narození nebo, jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, její identifikační číslo, adresa
bydliště nebo sídla provozovatele vozidla, není-li vozidlo registrováno v ČR. Přílohou oznámení
bude kopie osvědčení o registraci silničního vozidla, technického průkazu nebo osvědčení o shodě
dokládající naplnění důvodu pro osvobození, jde-li o vozidlo používajícím jako palivo elektrickou
energii nebo vodík (výlučně nebo v kombinaci s jiným palivem) a není-li vozidlo registrováno
v ČR. Pokud oznámení nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude se na něj nahlížet, jako
by nebylo učiněno vůbec.
(pokračování příště)
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

EUC Klinika a. s. Přelouč
– informace

• provoz recepce do 13 hodin
• veškeré odběry krve se zajišťují pouze na adrese Libušina 203,
Přelouč
• všechny ambulance jsou v provozu, omezeno pouze zubní oddělení.
4/20
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PYCH NA ZDECHOVICKU
Slovem „pych“ máme obvykle na mysli úmyslné způsobení hospodářských škod, většinou ve svůj
vlastní prospěch. Rozeznáváme pych lesní, polní,
vodní; předmětem pychu se stávají zvěř, plodiny
či ryby.
Ale co když si přečteme, že se předmětem údajného pychu stal člověk? Čekáme asi příběh z krajů
lidožravců či lovců lebek. Přesto se takový případ
stal před kulatými 520 lety v našem kraji.

Spor Petra ze Sekyřic
a Štěpána Anděla z Ronovce
Roku 1500 došlo k velkému střídání v čele sousedícího zdechovického a přeloučského panství.
Nástupcem zemřelého majitele Zdechovicka Jana
se stal jeho syn Petr ze Sekyřic (jinak také Petr Sekyrský z Voděrad). Patrně ve stejné době zemřel
majitel Přeloučska Štěpán Anděl (starší) a jeho nástupcem se stal syn stejného jména – Štěpán Anděl
z Ronovce. Mezi mladými pány Petrem a Štěpánem
Andělem se záhy rozhořel spor, který se dostal až
ke komornímu soudu.
Roku 1500 žaloval majitel Přelouče Štěpán Anděl
z Ronovce majitele Zdechovic Petra Sekyrského z Voděrad, že nechal popravit setnutím jakéhosi Jakuba
Topiče. Zdechovický pán se měl dopustit „pychu“, tvrdil Štěpán Anděl, protože Jakub Topič byl Štěpánovým poddaným a Petr ze Sekyřic neměl právo nechat
ho popravit. Proto podal Štěpán Anděl půhon ke
komornímu soudu a žádal zaplacení 50 kop grošů.
Stání komorního soudu proběhlo až v dubnu
roku 1504. Štěpán Anděl z Ronovce kromě výše
zmíněného za pomoci svědků dokládal, že před
popravou Jakuba Topiče vyslal posly, kteří zdechovického pána vyzvali k tomu, aby se neunáhloval
a s popravou počkal. Přesto k exekuci došlo.
Druhá strana (Petr ze Sekyřic byl zastoupen poručníkem Janem z Dobřenic) uváděla následující argumenty: Jakub Topič byl synem zdechovického poddaného Marka. Dopustil se tu vraždy a do Přelouče
pouze utekl před spravedlností. Byl tedy zdechovickým poddaným a sťat byl po právu. Co se poslů pana Štěpána Anděla týče, přišli až ve chvíli, kdy už byl
Jakub Topič veden na popravu a nemohli nic změnit.
Komorní soud, jemuž předsedal nejvyšší hofmistr
Vilém z Pernštejna (a vlastně též soused obou zmíněných), vyslechl obě strany a rozhodl takto: „Poněvadž pan Anděl k Sekyrskému neposlal původ sťatého a tím právo své neprokázal, aby mu Topič byl
vydán, ale teprve poslal, když byl Topič odsouzen,
a žádal, aby se stětím kvapeno nebylo, ale nežádal,
aby mu byl vydán; dále poněvadž Petr Sekyrský Topiče pro jeho zlý účinek, pro „mord“, souditi dal lidmi
svými i jinými a ti jej pro ten zlý skutek odsoudili,
nemůže Petr Sekyrský býti uznán vinným, že by se
něčeho kvapně dopustil proti právu zemskému.
Tím také nemůže býti odsouzen pro „pych“ a k pokutě na něm panem Andělem požadované.“
Rozhodnutí bylo patrně spravedlivé, ale můžeme též spekulovat o pozadí celého sporu. Petr Vorel
v Dějinách města Přelouče např. z výsledku soudu
vyvozuje, že Přelouč již tehdy vlastnil mladý pán Štěpán Anděl a že je v něm patrná jeho nezkušenost.
(Nevíme totiž zcela přesně, kdy starý pán Štěpán
Anděl zemřel.) Můžeme též spekulovat o osobních
4/20
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sympatiích a antipatiích nejvyššího hofmistra Viléma z Pernštejna. V jeho další expanzi západním
směrem mu bránilo především panství Štěpána
Anděla z Ronovce. S majiteli Zdechovic, kteří se
s majiteli Přelouče nesoudili poprvé, měl Vilém
dobré vztahy – Petrův otec Jan byl Vilémovým
úředníkem v Pardubicích a prodal Vilému z Pernštejna Semín. Rozhodovaly i tyto drobnosti?

Kde byl Jakub Topič sťat
a kde žil jeho kat?

vovaných, a tedy i Jakuba Topiče. Podle pověstí
tu byl sťat i myslivec, vrah těhotné milenky, která
mu bránila ve štěstí – sňatku s jinou, bohatou nevěstou. Kolem Katovce obcházejí údajně i duchové zde pohřbívaných sektářů (ariánů či adamitů).
Děsuplné místo.
Někdy se uvádí, že kat žil přímo na Katovci. Nad
Zdechovicemi (směrem na Obří postele) se ale také nachází myslivna zvaná Katovna. – obr. č. 3 I zde
měl dříve – v katovně – žít kat. Jaroslav Skokan, kronikář Zdechovicka, ke Katovně poznamenal: „ ... byla zakoupena velkostatkem roku 1901 a zbourána.
Postavena tam hájovna.“

Pytlácké drobnosti

Vrch Katovec
mezi Spytovicemi
a Zdechovicemi
Krev popravených
prý zbarvila
kamení Katovce
do červena
Na obě dvě otázky, pokud budeme
věřit pomístním názvům a pověstem, můžeme odpovědět.
Mezi Spytovicemi a Zdechovicemi, nalevo od
hlavní silnice (v naznačeném směru), se nachází ne
příliš výrazný, ale pověstmi hojně opředený pahorek Katovec. Uprostřed pastvin a polí ho zvýrazňuje borovicový porost. Vrch je do značné míry poznamenán minulou těžbou kamene, zvláště směrem
k silnici je obnažena vysoká skalní stěna. Kámen tu
má červenou barvu, prý je zbarven krví zde popra-

Myslivna Katovna
na místě původní zdechovické katovny

V pozoruhodném spisu Jaroslava Skokana Zdechovice-Telčice narazíme na řadu zajímavých poznámek i k našemu hlavnímu tématu – pychu. Poslechněme si několik příhod z 1. poloviny 19. století.
Dne 28. ledna roku 1825 byl dopaden telčický
baráčník Matěj Urban na čekané s puškou u Labe.
Chtěl si upytlačit zajíce. Dostal dvacet ran holí.
Dne 30. května roku 1826 byl přistižen Josef
Rambousek z čp. 23 při vodním pychu. U horního
rybníka si všiml u břehu kaprů, uřízl si prut z olše,
jednoho kapra prutem praštil, omráčil a zmocnil
se ho. Josef Rambousek byl odsouzen k osmi dnům
veřejných prací a deseti ranám holí.
Dne 29. října roku 1828 byli odsouzeni Jan Salaba, Jan Suchánek, Václav Rambousek a Josef Němeček za kladení ok na bažanty. Každý z nich dostal
tři dny vězení a deset ran holí. Osmačtyřicetiletý
Václav Rambousek strávil o chlebu a vodě osm dní
ve vězení už v předchozím roce za to, že ve vinopalně pohaněl písaře Josefa Hertana. (To byl ten, co
r. 1826 udal Josefa Rambouska.)

Pomník adjunkta Mildeho
Mezi pytláky a myslivci panovala značná nevraživost a ta často vyústila až v násilný čin. Na
Zdechovicku nacházíme připomínku takové události nedaleko Morašic. V srpnu roku 2018 tu byl
opraven památníček adjunkta Mildeho. V současné době k němu vede krátká odbočka žluté turistické stezky směřující od Morašic k Obřím postelím.

U pomníčku je uveden následující text:
„Stalo se 5. července roku 1874, že zastřelen byl pytlákem adjunkt Vladimír Milde ve věku 26 let. Za tuto úkladnou vraždu soud kutnohorský odsoudil
k smrti provazem jistého Nohejla, domkáře ze Zdechovic. Císař ale domkáři udělil milost z trestu smrti,

a tak byl odsouzen k 20 letům těžkého žaláře. Domkář Nohejl však vždy tvrdil, že je nevinen. Po třinácti
letech žaláře byl omilostněn, jelikož vyšlo najevo, že
adjunkta Mildeho zastřelil jistý Procházka z Morašic, který za vraždu nebyl nikdy odsouzen, jelikož
pravda byla vyjevena svědkem až po jeho úmrtí.“

Katovec, Katovna či památník adjunkta Vladimíra Mildeho, lesy v okolí Obřích postelí jsou příkladem krásných míst v okolí Zdechovic. Zaslouží
si být navštěvována a jejich příběhy si zaslouží být
znovu vyprávěny.
Martin Štěpánek
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Drobné kamenné památky Přeloučska. Pomník milenců u Vlčí Habřiny
Není jich mnoho, ale přesto existují. Jsou malou
vzpomínkou na tragédie, které se na daném místě
odehrály. Málokdy ale za těchto okolností najdeme
pomníček, který by něco oslavoval. Je to smutné, ale
je to tak. Stejné je to i v případě památky, který se
nachází v lesích severozápadně od rybníka Černý
Nadýmač. Pomník je věnován mladé tragické lásce.
K tomuto neobvyklému pomníku se dostaneme nejlépe, jdeme-li od Vlčí Habřiny polní cestou
směrem k rybníku Černý Nadýmač, ale hned na začátku lesa zahneme vpravo a míříme lesní cestou
k Sopřečskému rybníku. U pomníku milenců se
ocitneme asi po 590 metrech od odbočky v lese.
Dílo má podobu trochu většího náhrobku, má výšku asi 170 cm a je zřejmě z mramoru a diabasu.
Ve spodní části stély je vytesána báseň: „Růži
vsaďte na náš hrob/Růži bílou červenou/Slza lásky
obě skrop/Chovať sílu tajemnou/Až je Pán v poslední době/Do ráje přesadí obě/Věn. rodina Bažantova“. Výše vidíme kříž a místo pro dvě dnes již nedochované fotograﬁe, u nichž jsou motivy ratolestí.
Zde jsou uvedena jména a stáří milenců: „V těchto
místech zem/dne 9. 7. 1911 milenci/ANNA/BAŽANTOVÁ/v stáří 20 r/VÁCLAV/LEJHANEC/stár 24 r./
/z Habřiny“. Také je zde kruhový otvor po starším
ozdobném prvku.
K samotnému případu dvou zemřelých mladých lidí se autorům nepodařilo najít příliš infor-

Fotohádanka

mací. Pátrali jsme ve Státním okresním archivu
v Pardubicích, v kronice obce Vlčí Habřina o tom
ale zřejmě není žádný zápis, a ve fondu Četnická
stanice Přelouč z tohoto období zápisy chybí. Musíme se tak spokojit s informací z matriky. Zde se píše, že dělnice Anna Bažantová z Vlčí Habřiny čp. 40
(narozena 23. 9. 1891 ve Břehách) zemřela 9. 7. 1911

na otravu kyselinou a zedník Václav Lejhanec ze
stejné obce, ale z domu čp. 18 (narozen 20. 11. 1887
ve Vlčí Habřině) v ten samý den na „samovraždu
kyselinou“. Přesné důvody tohoto otřesného činu
neznáme, lze ale předpokládat, že to mohlo být
z nešťastné lásky, je možné, že vztahu nepřáli rodiče obou jmenovaných. 11. července jejich těla
zřejmě prohlédl lékař a 12. července 1911 byli pohřbeni. Snad ještě ve stejném roce v místě jejich tragického úmrtí nechala rodina Bažantova postavit
pomník, který lidé navštěvují i dnes.
Kromě kapliček, božích muk, starých mostků, křížků, pomníků atd. se náš seriál věnuje i těmto smutným památkám. Na Přeloučsku jsou bohužel i další.
Text+foto: Jiří Rejl a Matěj Pešta

Pozvánka
Přednáška

Konec války v Přelouči na jaře 1945
Přednáší: PhDr. Jiří Chmelenský
28. 4. 2020 v 18:00 hod.
Přednáškový sál KICMP,
Masarykovo náměstí, Přelouč
Vstupné 40 Kč

Pro březnovou fotohádanku bohužel nemáme
výherce. Zkusíme fotograﬁi zařadit opět časem.
Přikládáme další novou fotohádanku a prosíme
odpovědi zasílat jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz. Děkujeme a těšíme se na nové odpovědi.

Nenápadný pomníček na místě vraždy adjunkta
Vladimíra Mildeho u Morašic
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75 let od náletů hloubkařů na Přeloučsku
Velmi rychle se blíží již 75. výročí konce druhé světové války. Události květnových dnů jsou
důkladně popsány ve IV. dílu Dějin města Přelouče a v roce 2015 jsme na toto téma připravili také
výstavu ve výstavním sále KICMP, proto se k nim
nyní nebudeme vracet. Podíváme se ale na zajímavou událost z dubna 1945, ke které došlo mezi Přeloučí a Lhotou u Přelouče. Jedná se o nálet
hloubkařů na německý vlak, ke kterému došlo
dne 1. dubna 1945. Informace uváděné v Dějinách
města Přelouče zkusíme doplnit o některé další
v jiných pramenech. Přiblížíme si také na na podobný nálet mezi obcemi Trnávka a Řečany nad
Labem, který se stal ve stejný den.
Jako hloubkaři (u nás známí také jako kotláři)
jsou označováni stíhací piloti, kteří na našem území koncem druhé světové války operovali v nízkých letových hladinách a útočili na malé pozemní
cíle – automobily, lokomotivy, trafostanice, někdy
i letiště apod. – za účelem narušení týlu nepřítele.
Typicky stříleli na kotle parních lokomotiv (odtud
označení „kotláři“), aby tím způsobili problémy
v železniční dopravě nepřítele. U nás létali nejčastěji Američané.
Po téměř celou druhou světovou válku mělo naše město štěstí, že se mu nálety vyhýbaly
a všechny letecké poplachy byly naštěstí plané.
Asi nejbližší velký nálet proběhl v červenci, srpnu
a prosinci 1944 v Pardubicích. Teprve 1. dubna
1945 se u Přelouče stala v tomto směru významnější událost. Ve 14 hodin a 7 minut totiž napadly americké hloubkové stíhací letouny vlak číslo
2308, který právě vyjel z Přelouče směrem na Lhotu. K incidentu došlo na kilometru 322,0. Američané rozstříleli kotel lokomotivy a vlak zastavil. Na
lokomotivě zemřel německý voják Alfons Hampl
z Horního Slezska a topič František Šejnoha. Těžce raněn byl také druhý topič a poštovní zaměstnanec, kteří byli odvezeni do pardubické nemocnice. Na místo přijel i sanitní oddíl přeloučské
protiletecké ochrany (Luftschutz) a pomáhal raněným, konkrétně hlavně MUDr. Josef Pekař. Souprava pak byla odtažena do Přelouče, kde došlo
k výměně poškozených vozů a po třech hodinách vlak pokračoval dál. Tolik uvádí historik Jan
Tetřev v Dějinách města Přelouče, resp. staniční
kronika Přelouč.
Pozoruhodné podrobnosti o tomto náletu najdeme v publikaci Pod palbou hloubkařů z roku
2019. Časové určení je zde už 14.02, místo je lokalizováno přímo do kilometru 322,2. Jednalo se
lokomotivu č. 387.018, která si později dokonce
zahrála ve ﬁlmu Železný dědek s Jaroslavem Marvanem (premiéru měl v prosinci 1948, děj se odehrává též kolem náletu hloubkařů) a čtyři vagony
osobního vlaku. Topičovi F. Šejnohovi bylo 43 let,
A. Hamplovi necelých 17 let. Zraněn byl druhý
topič Karel Rabiška a poštovní úředník Eduard
Brachtl (byli převezeni do pardubické nemocnice, Brachtl zde ve stejný den zemřel ve věku 41 let).
Zpoždění vlaku bylo nakonec 175 minut. Vlak napadla zřejmě 52. stíhací skupina, 4. stíhací peruť
amerického letectva, která se pohybovala v čase
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Sport
13.45–14.45 v prostoru mezi Kutnou Horou, Prahou, Benešovem, Pardubicemi a Jihlavou.
Civilní pohled na tuto událost najdeme přinejmenším v kronice přeloučské Církve československé (husitské). Píše se zde, že 1. dubna byl
právě Boží hod velikonoční (Velikonoční neděle).
V té době byl prý vydán zákaz pohřebních průvodů „s ohledem na letecké nebezpečí a uzávěry
silnic“. První dubnový den v Kladrubech nad Labem právě probíhal pohřební obřad vedený husitským farářem Františkem Voňkou (pochováván byl František Svoboda, šafář v kladrubském
hřebčíně ve výslužbě, v matrice je ovšem uváděno, že se pohřeb konal v Selmicích), když došlo ke
zmíněnému incidentu. Kronika píše: „Při tom prostřílen kotel lokomotivy a strojvedoucí usmrcen.
Zúčastněná létadla přelétávala při tom účastníky
pohřbu, shromáždění na hřbitově, kteří se však
o hrozícím nebezpečí dozvěděli až po odchodu ze
hřbitova a po odletu hloubk[ových] letců“. Kolem
druhé hodiny ten den současně vyjeli členové

Jednoty mládeže přeloučské Církve československé (za války přejmenovanou na Církev českomoravskou) na cyklistický výlet za mládeží do Kladrub nad Labem. Byli právě na silnici mezi Přeloučí
a Lhotou, když došlo k náletu – byli od něj skutečně nedaleko, jen asi pět set metrů. Nakonec
jim dle kroniky „nezbylo než hledati úkryt v příkopě u silnice“.
V kronice řečanské železniční stanice se autorovi podařilo najít další zajímavou informaci. Podobný nálet totiž proběhl ještě ten samý den, ale
o několik minut dříve, mezi Trnávkou a Řečany
nad Labem. Podle kroniky byli kotláři dokonce
„dlouho očekávaní“. A co se přesně stalo? Ve 13.55
zaútočilo 8 „anglických“ letadel na vojenský transport č. 90881, který jel od Trnávky do Řečan (tedy
opačně než první uvedený případ). Byl zabit jeden
německý voják, 3 těžce zranění zemřeli v nemocnici, 11 vojínů zraněno lehce, 3 koně bylo třeba
utratit. Lokomotiva byla zničena. Strojnímu a vlakovému mužstvu se ale nic nestalo, opustili vlak
včas. Následně byla vyměněna lokomotiva a vlak

ZPRÁVY ZE SOKOLA

pokračoval na východní frontu. V kronice se dokonce píše, že němečtí vojáci využili nucenou přestávku ke krádeži ovsa z vagonů odstavených v řečanské stanici.
Zmíněná kniha Filipa Vojtáška k tomuto případu doplňuje či upřesňuje následující: stalo se to
spíše u Trnávky u kilometrovníku 327,8 (v místech
dnešního podchodu vedoucího od Trnávky ke
chvaletické elektrárně). Poškozena byla lomotiva č. 434.1153 od vojenského transportu č. 670054.
V 54 vagonech jel 203. granátnický pluk 76. pěší
divize wehrmachtu. Na místě zemřelým vojákem
byl Harry Guckeisen (1927), jedním ze zraněných
vojáků, kteří později zemřeli v pardubické nemocnici byl zřejmě Martin Schwab (1927). Z lokomotivy včas utekl strojvedoucí Ladislav Martínek a topič František Perník. V 17.05 vlak pokračoval vlak
jízdě s novou lokomotivou. Útok provedla stejná
americká stíhací peruť jako mezi Přeloučí a Lhotou, nebylo to tedy Angličané. Další případy z Přeloučska F. Vojtášek neuvádí, zřejmě jsme tak popsali všechny uskutečněné nálety hloubkařů.
Ve sbírkách přeloučského muzea máme dokonce nábojnice z náletu mezi Přeloučí a Lhotou
ze dne 1.4.1945. Nalezl je (a v roce 2015 věnoval)
pan Petr Šimák z Přelouče v blízkosti kilometru 322,0. Jedná se o pět větších kusů (dvě nábojnice, tři střely) a sedm fragmentů střepin z kulometů Browning. Na jedné nábojnici najdeme
značku TW 43. Velmi pravděpodobně byla vyrobena v roce 1943 v americké továrně na munici
Twin Cities Ordnance Plant, která se nacházela
nedaleko města Minneapolis ve státě Minnesota.
Jedná se o náboje ráže 50 Browning (12,7x99 mm),
které dokázaly prostřelit kotel lokomotivy. Střelivo této ráže se používá dodnes jak do kulometů, tak do odstřelovaček. Většinu dochované „přeloučské“ munice uvádíme na fotografii Igora
Sviridova.
Použitá literatura a prameny:
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl čtvrtý, 1918–1989. Přelouč: Město Přelouč,
2007. 365 s.
VOJTÁŠEK, Filip. Pod palbou hloubkařů: útoky amerických a britských stíhacích letounů na pozemní cíle
v českých zemích v letech 1944 a 1945. Praha: Academia, 2019. 951 s.
Archiv Církve československé husitské v Přelouči, Pamětní kniha Náboženské obce CČS v Přelouči
Národní archiv, Sbírka staničních kronik, Pamětní kniha staničního úřadu Přelouč (1918–1948) a Pamětní
kniha staničního úřadu Řečany nad Labem (1918–
1948) – dostupné online
Matrika MÚ Přelouč
Městské muzeum Přelouč, fond Militaria, sign. Mi 28
Wikipedia, heslo Twin Cites Army Ammunition Plant
Odborná konzultace s Mgr. Janem Tetřevem (VČM
Pardubice)
https://www.csfd.cz/ﬁlm/108845-zelezny-dedek/prehled/

Mgr. Matěj Pešta,
správce muzejních sbírek,
KICMP,+420 731 697 085,
muzeum@kicmp.cz
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Historie
Všimli jste si v březnu čerstvých květin u pomníku T. G. Masaryka
na náměstí před starou školou? Postaral se o to bratr Miroslav Brebera. Pravidelně dvakrát do roka tak připomíná občanům Přelouče odkaz prvního

prezidenta Československé republiky, zároveň průkopníka ideje
lidství, buditele národa
a tvůrce jeho samostatnosti. Ráno 7. 3. se u pomníku sešlo několik členů výboru, aby si připomněli, že od narození
této výjimečné osobnosti uplynulo prá vě
170 let. Stálo by za to
připomínat si jeho myšlenky. Každý jednotlivec i celý národ by si mohl (a měl by) vybrat motto
dne nebo své životní krédo.
„Když jsem postaven před nějaký úkol, tož neuhnu, a co jsem začal, to
hledím dodělat.“
„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“
„Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru francouzského monarchy: „Stát jsem já.“ Nebo skromněji: „I já jsem stát.““
„Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Pravda
je ve všem, i v politice, nepraktičtější.“
„I kdyby nebylo válek, nebudou nikdy zbytečny dvě základní vojácké
vlastnosti každého celého muže: kázeň a statečnost.“ „Žena má stejné právo
na samostatnost jako muž“.
„Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej
uskutečnit.“
(Zdroj: https://citaty.net/autori/tomas-garrigue-masaryk)

Oslava MDŽ na trampolínkách
MDŽ jsme oslavily zodpovědně, zacvičily jsme se na hity 80let, měly jsme
i pohoštění a nechyběla ani kytička.

V sokolovně se hraje stolní tenis
Přeloučští příznivci ping pongu si krátí dlouhou chvíli v sokolovně, vždy
v pondělí a v pátek od 9 do 11.30 hodin.
Ačkoliv nyní je situace jiná, určitě se stolní tenisté opět do sokolovny
brzy vrátí. Sportu zdar a ping pongu zvlášť!

Tenis Club Přelouč
Provede nábor dětí narozených počínaje ročníkem 2013 a starší v termínu 13. 4. – 17. 4. 2020 vždy 16–18 hod na tenisových kurtech pod parkem. Tentýž termín je platný i pro děti, které již minulé sezony na trénink
tenisu docházely a mají nadále zájem o zdokonalení své hry.

Tréninkové období je květen, červen a září, říjen dvakrát v týdnu po jedné hodině po skupinách dle výkonosti. Finanční náklady na celé období je
1000,- Kč. Podrobné informace osobně při náboru.
Výbor TC Přelouč
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Doplňovačka – soutěž o 2 vstupenky do přeloučského kina
Luštěte s Roštem. Do našeho zpravodaje jsme zařadili pro menší i větší milovníky luštění doplňovačku. V každé
tajence doplňovačky je ukrytý název zvířete z fotograﬁcké sbírky Petra Šimona (www.photosimon.cz)

Křížovky
REDAKCE ROŠTU PRO VÁS PŘIPRAVILA OSMISMĚRKY A KŘÍŽOVKY


Správné znění březnové doplňovačky bylo: VLHA PESTRÁ
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Vlha pestrá (Merops apiaster) je středně velký, pestře
zbarvený pták z čeledi vlhovitých s délkou těla 25–29 cm
a rozpětím křídel 36–40 cm. Hmotnost se pohybuje mezi
46–60 g. Vlha pestrá je nezaměnitelný štíhlý pták s dlouhým, dolů zahnutým zobákem, dlouhými zašpičatělými
křídly a dlouhým ocasem se dvěma prodlouženými středními pery. Zbarvení dospělých ptáků je velmi výrazné –
modravá spodina těla, zářivě žluté hrdlo, žlutavě bílé ramenní skvrny a červenohnědé temeno, hřbet a svrchní
strana křídla. Obě pohlaví se zbarvením neliší, mladí ptáci
jsou shora matnější a zelenavější.[3] Zobák je ve všech šatech černý, nohy tmavohnědé.
V České republice bylo hnízdění poprvé prokázáno v roce 1954 u Lednice na jižní Moravě. Od poloviny 80. let hnízdí
na jižní a jihovýchodní Moravě pravidelně, jinde je hnízdění zcela ojedinělé. V posledních letech dochází k výraznému nárůstu počtu hnízdících ptáků; v letech 1985–89 byla celková početnost odhadnuta do 10 párů, v letech
2001–03 na 33–90 párů a v roce 2005 již na 180 párů. Přílet na české území probíhá především v druhé polovině května, odlet od konce srpna do poloviny září.
(čerpáno z internetu)

DOPLŇOVAČKA



Tajenku doplňovačky, kterou je …, najdete
v prostředním řádku.
1. Fanoušek Slávie. – 2. Maková nať. – 3. Součást nábytku. – 4. Argentinský fotbalista
(Diego). – 5. Slávka (domácky). – 6. Markéta (zdrob.). – 7. Moc obyvatele Norska. –
8. Pružné ploché tělísko. – 9. Bahenní bylina. – 10. Výrobna másla. – 11. Patřící silnému muži.
Pomůcka: membrána, skřípina

Výherkyní březnové doplňovačky se v rámci losování stala Marie Formánková. Moc gratulujeme. V redakci Roštu, Městský úřad, Přelouč, 3. patro si může vyzvednout poukázku
na dvě vstupenky do kina.
Odpovědi nové doplňovačky zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz. Pro dalšího výherce
je připravená opět poukázka na 2 vstupenky do přeloučského kina.
Platnost vstupenek bude upravena na základě znovuobnovení provozu kina v Přelouči
po ukončení mimořádných opatření souvisejících s koronavirem. Děkujeme za pochopení.
4/20

32

4/20

33

Křížovky



CITÁTY JANA WERICHA
Březnová tajenka z galerie citátů Jana Wericha zněla: Přirozeností člověka je hledání radosti. Děkujeme všem, kteří zaslali správné odpovědi. V rámci losování se výhercem stala Pavla Roubová, gratulujeme. Věcná odměna je připravena v redakci Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro. Nové znění tajenky zašlete na e-mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte 466 094 103. Těšíme se na vaše nové odpovědi.
Nápověda k tajence č. 4: Jan Werich řekl: Televize není... dokončení v tajence.

Více luštění na www.onlinekrizovky.cz.

V oddíle DOPLŇOVAČKY naleznete doplňovačky pro děti i dospělé!

Správné odpovědi se správným označením čísla křížovky zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz.
Pro výherce jsou opět připraveny věcné odměny.
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Příští číslo Roštu vyjde v pátek 30. 4. 2020.

