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Rada města
V pořadí 52. schůze Rady měst Přelouče

se konala 26. 10. 2020 a projednala mimo jiné
podmínky výstavby projektu sídliště Hodinář-
ka 2. Zastupitelům se doporučilo schválit Územ-
ní studii Přelouč – sídliště Hodinářka 2 s tím,
že všechny parametry Územní studie jsou pro
budoucího investora bezvýhradně závazné,
dále radní doporučili zastupitelstvu řešit reali-
zaci projektu Hodinářka 2 smlouvou s jediným
investorem s podmínkou zachování pořadí
výstavby jednotlivých etap (1., 2., 3., 4.) a zá-
roveň zřídit právo stavby jen k určitým částem
pozemku p.č. 917/1. Dále se schválil plán inven-
tur na rok 2020, zastupitelstvu se doporučilo
schválit rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu měs-
ta na rok 2020. Schválila se smlouva o spolu-
práci s Regionální rozvojovou agenturou Pardu -
bického kraje – „Přelouč – revitalizace sídelní
zeleně“, dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Splašková
kanalizace Mělice s převedením odpadních vod
do Lohenic“, dodatek č. 1 SoD „Sektory pro
skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportov-
ní ulici č.p. 776, Přelouč“, kterým se upravuje
termín ukončení realizace v souvislosti se sou-
časnou pandemickou situací a z ní vyplývající
omezení, také se schválil dodatek č. 4 smlouvy
o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Masa-
rykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu
nad učebnou hudební výchovy“ s dodavate-
lem WN service s.r.o. Sezemice se snížením ce-
ny o 203 630 ,43 Kč bez DPH. Projednalo se opět
několik věcných břemen a majetkových převo -
dů, dále zápisy OV Mělice ze dne 10. 10. 2020,
OV Lohenice ze dne 18. 10. 2020, KMS Štěpá-
nov ze dne 14. 10. 2020, KMS Tupesy ze dne
9. 10. 2020, zápis kulturní a školské komise ze
dne 1. 9. 2020, financování 26. ročníku Ceny
Františka Filipovského za dabing, žádost o po-
skytnutí dotace do 50tis. Kč z rozpočtu města
v roce 2020 pro Myklíč, z.s., také se schválil plán

zimní údržby místních komunikací v Přelouči
a v místních částech a vyčlenění prostor města
pro umístění osob bez přístřeší a osob vykáza-
ných, kterým byla nařízena karanténa a to
v místnosti č.p.. 25, Masarykovo náměstí Pře-
louč. Na této radě se rozhodlo, že ekonomicky
nejvýhodnější nabídku pro realizaci veřejné za-
kázky „Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kla-
denská, Přelouč“ podal dodavatel D & D PRO-
FI, s.r.o. Dašice. Pro veřejnou zakázku „Re -
konstrukce VO v ulici Karla Čapka a náměstí
17. listopadu v Přelouči“ se nejprve vyloučila
společnost D & D PROFI, s.r.o. Dašice ze zadá-
vacího řízení z důvodu nesplnění požadavků
zadavatele a zároveň se rozhodlo, že pro tuto
zakázku ekonomicky nejvýhodnější nabídku
podal dodavatel ELPROM spol. s r.o. Lázně
Bohdaneč.

Dne 9. 11. 2020 se konala 53. schůze Ra-
dy města Přelouče a mezi body jednání ne-
chyběly například požadavky komisí místních
samospráv, osadních výborů a příspěvkových
organizací, uplatněných u Odboru správy ma-
jetku k zařazení do rozpočtu města Přelouč na
rok 2021, posouzení ekonomické efektivity pro-
tipovodňových opatření na Brložském potoce
a v místní části Škudly, investiční záměr pří-
rodě blízkých protipovodňových opatření
v místní části Tupesy, majetkové převody, pro-
nájmy pozemků, místní akční plán vzdělává-
ní III na území ORP Přelouč (MAP III). Rada
vzala na vědomí zápis z jednání KMIS Lhota –
Škudly, schválil se dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
na zpracování projektové dokumentace ve stup -
ni DSP a DPS k projektu „Revitalizace Švarcavy
(ř. km 0,200 – 0,723)“, uzavíraný se společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Pra-
ha, kterým se prodlužuje termín zpracování
soupisu prací z důvodu souběhu probíhajících
projekčních prací na akci „Zkapacitnění kana-
lizace u toku Švarcavy“. Radní odsouhlasili ta-

ké dodatek č. 2 SoD „Výměna střešní krytiny
na ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. č.p. 1 a č.p. 45“
s dodavatelem Aleš Nohejl, Přelouč se sníže-
ním ceny o 65 045 Kč bez DPH. Rozhodlo se
o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok
2020 pro Rodinné centrum Sluníčko Přelouč.
Na této radě se také projednal odkup stánku
umístěného na Masarykově náměstí na pozem-
ku p.č. 17802/1 v k.ú. Přelouč, s tím, že se stánek
využije v rámci připravovaného víceúčelového
hřiště s ledovou plochou. 

Zastupitelstvo města
Dne 5. 11. 2020 se konalo za zpřísněných

mimořádných opatření vzhledem k součas-
né pandemické situaci XIII. Zasedání Zastu-
pitelstva města Přelouče v sále Občanské
záložny. Hned v úvodu se odsouhlasilo zruše-
ní původně plánovaného bodu jednání o pro-
jektu Hodinářky 2 – rozhodnutí o podmínkách
výstavby a zároveň se zrušila také prezentace
Ing. arch. Pavla Mudruňky. Tento bod jednání
se odsunul na pozdější a příhodnější dobu
v souvislosti s koronavirem. Ve stručnosti se
shrnula činnost rady města v období mezi
XII. a XIII. Zasedáním Zastupitelstva města Pře-
louč, projednaly se návrhy a stanoviska výborů
majetkového a finančního, dále také návrhy
a stanoviska OV Lohenice, Mělice a Klenovka,
majetkové převody, návrh rozpočtového opa-
tření č. 5 rozpočtu města na rok 2020. Schvá-
lil se návrh OZV č. 2/2020 o veřejném pořád-
ku, prominutí poplatku z prodlení, smlouva
o upsání akcií společnosti Vodovody a kanali-
zace Pardubice, a.s. a zároveň smlouva o za-
počtení pohledávek se společností Vodovody
a kanalizace Pardubice, a. s. 

Veškerá usnesení naleznete na stránkách
města.                                                        MG
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Stavební projekty stále běží
Také během listopadu pokračovalo mnoho stavebních projektů. Bě -

ží stavební práce v rámci regenerace jednotlivých bloků sídliště v okolí
Sokolovny, dokončují se chodníky v ulici Smetanova, posun je vidět ta-
ké na sportovním areálu u ZŠ Kladenská, o kterém jsme psali v minulém
Roštu. Jedním z velmi důležitých stavebních projektů je pro naše město
víceúčelové hřiště s ledovou plochou, jehož výstavba v této době probí -

há v Sportovní ulici vedle hřiště pro hokejbal a rugby. Hřiště bude mít
rozměr 20 x 40 m, v zimním období bude k dispozici pro širokou veřej-
nost ledová plocha. Nyní se také řeší stavba garáže pro rolbu, která bude
sloužit k úpravě ledu během bruslařské sezony. Doufejme, že se podaří
postupně všechny práce dokončit a v průběhu zimy se bude moci pro-
vést první zkušební provoz tohoto víceúčelového hřiště, které pro letní
měsíce bude opatřeno plastovým povrchem Stilmat a bude využíváno
také žáky našich škol pro míčové hry. Fotografie a text: MG
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Instalace vánočního stromu
Během úterního dopoledne 10. 11. 2020 proběhla na Masarykově ná -

městí v Přelouči instalace vánočního stromu. Zaměstnanci Technických
služeb města Přelouče ve spolupráci s firmou Jeřáby – Šanda přivezli
letošní strom z obce Urbanice, která ho našemu městu darovala. Strom
je vysoký 10 m a váží 1,7 t. Drobné problémy díky šíři stromu nastaly
při průjezdu ulicí Pražskou, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Strom
již stojí na přeloučském náměstí a postupně bude následovat i jeho
nasvícení a dozdobení. Podívejte se na přiloženou fotodokumentaci
z instalace. Všem, kdo se na instalaci stromu podíleli, děkujeme.

Uctění 102. výročí 
vzniku samostatného 

československého státu v Přelouči
V rámci uctění 102. výročí vzniku samostatného československého

státu položili starostka města Irena Burešová a místostarosta města Ivan
Moravec kytici k památníku československé státnosti v parku u měst-
ského kina v Přelouči mimořádně den před státním svátkem 28. 10.
z důvodu omezení a dodržení mimořádných opatření vlády ČR v sou-
vislosti s koronavirovou epidemií. Uctění památky se uskutečnilo bo-
hužel bez přítomnosti veřejnosti a zástupců dalších organizátorů to-
hoto pietního aktu, jak jsme byli zvyklí v předcházejících letech.

Fotografie a text MG

12/20

Provoz Městského úřadu Přelouč
Omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu Přelouč

pro veřejnost od 21. 11. 2020 do odvolání

PONDĚLÍ 9.00 – 11.00 13.00 – 16.00 hodin

STŘEDA 9.00 – 11.00 13.00 – 16.00 hodin

• úřední hodiny jsou určeny pouze pro neodkladné záleži -
tosti

• upřednostňujeme písemný, elektronický, či telefonický
kontakt

• před osobním kontaktem prostřednictvím e-mailu nebo
datové schránky

• kontakt prostřednictvím spojovatelky 466 094 111
• kontakty na úředníky jednotlivých odborů jsou uvedeny na

stránkách města www.mestoprelouc.cz
• mimo provoz je systém on-line objednávání návštěv na

agen dy matriky, občanských průkazů, cestovních pasů, ři -
dič ských průkazů, technik a registr vozidel

• uvnitř budovy úřadu platí povinnost zakrytí dýchacích cest
rouškou nebo jiným vhodným způsobem a dodržování ro-
zestupů 2 m mezi osobami

Děkujeme za pochopení.
Ing. Ivana Lejhancová, tajemnice 

Sběrný dvůr je opět otevřený
Na základě sdělení společnosti SOP a.s. bude sběrný dvůr od
pondělí 23. listopadu opět otevřený, a to v normální provozní
době, tedy:
Pondělí      13 – 17 hodin Pátek         13 – 17 hodin
Středa       10 – 15 hodin Sobota    8 – 12 hodin

Při návštěvě sběrného dvora je nutné nadále dodržovat bezpečnost -
ní pokyny vyvolané koronavirovou situací. Děkujeme za pochopení. 

Sběrný dvůr a svoz odpadu 
o Vánocích

V souvislosti s blížícím se koncem roku přinášíme ob -
čanům našeho města informaci týkající se provozní
doby sběrného dvora a svozu odpadu o vánočních
svátcích. Sběrný dvůr bude v pátek 25. 12., v so-
botu 26. 12. 2020 a v pátek 1. 1. 2021 uzavřený;
v ostatní provozní dny bude otevřený v normální ote -

vírací době. Svoz popelnic a kontejnerů na směsný komu-
nální odpad spadající na čtvrtek 24.12. 2020 bude probíhat
v dopoledních hodinách. Děkujeme za pochopení.

Vánoční kvíz o dárkový balíček 
města Přelouče

Milí čtenáøi, celkem 11x vyšel letos Rošt.  
Máme pro vás 11 otázek ze života v našem městě. Odpovědi na vánoční kvíz
mùžete zasílat na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo zaneste písemné odpo-
vědi v obálce s kontaktem na sebe do schránky u Městského úøadu. Formou
losování 1 výherce získá vánoční dárkový balíček města Pøelouče.

1. Kolik máme v našem městě pamětních stromù?
2. Kolik máme místních částí?
3. Kolik máme ve městě světelných køižovatek?
4. Jak dlouhá je cyklostezka z Pøelouče do Lhoty?
5. Kolik máme ve městě škol?
6. Vyjmenujte minimálně 5 druhù sportù, pro které máme v našem městě høiště?
7. Kolikátý byl letos ročník Cen Františka Filipovského za dabing?
8. Kolik míst je k dispozici v pøeloučském kině?
9. Kdo byl prvním starostou našeho města po listopadové revoluci 1989?

10. Ve kterém roce proběhlo otevøení nové budovy Městského úøadu?
11. Ve kterém roce se otevøela budova Občanské záložny pro širokou veøejnost?

Podmínkou zaøazení do slosování je alespoň 8 a více 
správně zodpovězených otázek. Těšíme se na vaše odpovědi.
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NAUČNÁ LITERATURA
Náboženství
HALÍK, Tomáš 
Čas prázdných kostelů. 
Praha: NLN, 2020.

Vojenství
ÚTĚK ZE SOBIBORU: unikátní svě-
dectví vězňů, kteří uprchli z tábora
smrti. Líbeznice: Víkend, 2020.
Vzpomínky bývalých vězňů se So-
biboru, kteří se roku 1943 vzbouřili
a podařilo se jim utéci z tohoto vy-
hlazovacího tábora.

Chovatelství
KUKLÍK, František 
Moji čmeláci: průvodce světem
čmeláků od českého chovatele.
Praha: Euromedia Group, 2020.

Literatura
SLOVNÍK NESPISOVNÉ ČEŠTINY:
argot, slangy a obecná mluva od nej -
starších dob po současnost: historie
a původ slov. Praha: Maxdorf, 2020.
Periferie českého jazyka: řeč podsvětí,
slangy, mluva mládeže, lidové výra -
zy, původ a historie slov, 19000 hesel.

Dějiny
LEVAVASSEUR, Octave 
Od Slavkova po Waterloo (1802–
1815). Praha: Elka Press, 2018. 
Kniha přináší vzpomínky Octava
Levavasseura, pobočníka napoleon -
ského maršála Michela Neye, a to
z období od bitvy u Slavkova až po
bitvu u Waterloo.

Životopisy
ČERMÁKOVÁ, Dana 
Život s láskou: Ivana a Karel Gottovi.
Praha: Imagination of People, 2020.
MACHÁLEK, Vít 
Prezident lidskosti: životní příběh
Emila Háchy. Praha: Academia, 2020.

KRÁSNÁ LITERATURA
FULMEKOVÁ, Denisa 
Doktor Mráz. Praha: Prostor, 2020.
Rodina právníka Alberta Mráze ži-
je svůj poklidný život přesně do oka -
mžiku vzniku tzv. první Slovenské
republiky neboli Slovenského štátu.
Bezpečí jeho rodiny je silně otřese-
no a tak se hlavní hrdina snaží na -
jít úkryt, ve kterém budou všichni
schop ni přežít válku. Autorka od-
krývá pochybné charaktery jednot -
livých postav. Stejně tak i hrdinství
obyčejných lidí, kteří nehleděli je-
nom na vlastní zájmy a byli ochotni
pomoci druhým.
ROONEY, Sally 
Normální lidi. Praha: Argo, 2020.
Román oceňované irské autorky, kte -
rý se dočkal úspěšné seriálové verze,
vypráví o vztahu dvou mladých lidí,
který komplikují nejen odlišné spo -
lečenské poměry.
SPIEGEL, Renia 
Reniin deník: život dospívající dívky
ve stínu holokaustu. Praha: Zeď, 2020.

LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
DRAŽILOVÁ ZLÁMALOVÁ, Sandra 
Neplechy čerta Zbrklíka. 
Praha: Bambook, 2020.
BŘEZINOVÁ, Ivona 
Šel jsem se psem. 
V Praze: Albatros: Pasparta, 2020.
Rozvod! Nikdo ho nechce zažít. Roz -
vod! Děsivé slovo, které se vznáší
nad sourozenci Divišem a Dášou.
Ani jeden nechápe, co se s rodiči
děje. Mají své děti vůbec ještě rádi?
Co bude dál? Diviš už nemůže vydr -
žet napětí, které doma panuje. Sba -
lí si batoh, připne Brutovi vodítko
a na stole zanechá vzkaz: Šel jsem
se psem.       J.K.
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Jubilanti říjen
Olga Fialková                                     80 let
Karel Chvojka                                    75 let
                    
Jubilanti listopad                               

Marie Grufová                                   96 let
Josef Volejník                                     89 let
Jarmila Pokorná                                89 let
Libor Pěkný                                        89 let
Libuše Neubauerová                        88 let
Danuše Chládková                           87 let
Emil Faltys                                          86 let

Marie Patrasová                                86 let
Jiřina Svačinová                                 86 let
Josef Salfický                                      85 let
Josef Ruml                                          85 let
Irena Moravcová                               80 let
Bohumila Matičková                       80 let
Marie Pleskotová                              80 let
Ladislav Jelínek                                 75 let

Stříbrná svatba

Věra a Antonín Prášilovi                11. 11.
Iveta a Zdeněk Zemanovi              11. 11.

PŘELOUČÁCI 

Výročí
Dne 19. 11. 2020 oslavila

naše maminka 
Irena MORAVCOVÁ 

své 80. narozeniny.

Přejeme jí do dalších let 
hlavně hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti. 

Manžel Václav a děti s rodinami. 

Poděkování z Domova u fontány
Velmi milého překvapení se před pár dny dostalo 3 našim klient -
kám, které před nedávnem oslavily významná životní jubilea. Je -
likož se jedná o obyvatelky Přelouče, obdržely také dárky z Měst -
ského úřadu Přelouč. Na fotce je zachycena paní Marie P., kterou
pozornost od paní Bystrianské z MÚ Přelouč velmi potěšila.

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval 

MUDr. Márii  Dufincové a MUDr. Petru Krejcarovi
za profesionální péči a osobní přístup.

Pavel Vančura

Každý má 
svého Anděla

V měsíci listopadu chodím na hřbitov každý den,
jednak abych zametla hrob od spadaného listí 

a abych se pomodlila za zemřelé, 
jejichž památku slavíme 2. 11. 
Listopad je v katolické církvi 

spojen s modlitbami za duše zemřelých.

Při zametání hrobu jsem ve své omezenosti pohybu
způsobené věkem, obezitou a nemocí kolena 

zakopla a skládala se k zemi. 
Ale nějak jinak, jako by něco zpomalovalo můj
pohyb. Přesto jsem s výkřikem skončila v uličce
mezi hroby. Vím, že mě chránil můj Anděl strážný.

Nevidíme ho, ale mnohokrát za život 
se přesvědčíme o jeho pomoci. 

A pak přiběhl anděl v osobě dívenky, která viděla
můj pád a přispěchala na pomoc. Tak jsem zase 

stála na nohách a děkovala svým andělům, 
že vše tak dobře dopadlo.

Děkujme Andělům za jejich starostlivost o nás 
a ať jsme i my dobrými anděly pro své bližní.

PharmDr. Anna Bečičková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Za pedagogické pracovníky 
děkujeme všem rodičům 

za spolupráci 
při distanční výuce.

Do nového roku 
přejeme hodně zdraví 

a děti ve škole.
ZŠ Masarykovo náměstí

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI 
ZVE K NÁVŠTĚVĚ

A NABÍZÍ NOVÉ TITULY (prosinec 2020)
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3 otázky pro Janu Brandovou
Zástupkyně ředitele Gymnázia a Střední odbor -
né školy Přelouč Jana Brandová v krátkém roz -
ho voru hodnotí dosavadní vzdělávání na dálku.

Máme za sebou první měsíc distanční výuky,
jak byste jej zhodnotila?

Distanční výuka samozřejmě nemůže nahradit
výuku prezenční, interakci s žáky, třídní kolektiv,
společně strávený čas a sdílení zážitků. Nicméně
je jedinou formou výuky, kterou v současnosti má -
me, a její průběh na naší škole hodnotím pozitivně.
Vzhledem k tomu, že jsme se na ni intenzivně při -
pravovali již od konce srpna, vyhodnotili jsme zku -
šenosti z jara, proškolili pedagogy, poskytli žákům
školní notebooky a vymysleli systém rozvrhu, pře -
chod do online prostředí nás nezaskočil. Nyní se
všichni snažíme, abychom mohli žáky naučit to
podstatné, odfiltrovali to méně podstatné a aby-
chom co nejméně zatížili rodiny, které se mnohdy

nachází ve složité situaci. Myslím, že se nám to po-
měrně daří. 

O nástrahách online výuky se mluví často, má
ale podle vás distanční výuka i nějaká poziti-
va? A případně jaká?

Distanční výuka dokázala věc, na které si mno -
ho kurzů dalšího vzdělávání pedagogů vylámalo
zuby. Tou věcí je poměrně rychlý a výrazný rozvoj
digitálních kompetencí učitelů. Spoustu dříve za-
rytých odpůrců digitálních technologií z řad peda-
gogů nemá od jara prakticky jinou možnost, než je

při výuce používat, a naučili se díky tomu věci, kte-
ré by před rokem považovali za nemožné. Další vý -
hodou je dle mého skutečnost, že se žáci díky dis -
tanční výuce učí přebrat zodpovědnost za vlastní
učení. Musí si sami organizovat práci, hlídat si ter-
míny odevzdávání úkolů, třídit a zakládat studijní
materiály a jiné činnosti, které se jim budou i po
skončení distanční výuky hodit. 

Co byste vzkázala rodičům, jejichž dítka se
účastní online výuky?

Ještě chvíli vydržte, to nejhorší máme za sebou.
Děti už si na systém distanční výuky zvykly a snad
se budou postupně vracet zpět do školních lavic.
Zároveň bych chtěla rodičům moc poděkovat, že
svým dětem při distanční výuce pomáhají a zají-
mají se o její průběh. V současné době je velmi dů -
ležité, aby fungovala spolupráce rodiny a školy, tak-
že ať se rodiče v případě jakýchkoliv problémů
nebo pochybností nebojí na školu obrátit. 

Ptal se Ondřej Vojtěch
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Semiramis
Na počátku října měli žáci 6. A a 6. B dopolední vyučování zpestřené

třemi vyučovacími hodinami s pracovním označením Semiramis. Tento ná-
zev nese organizace, která se zabývá především prevencí rizikového chování. 

Žáci se setkali se sympatickými lektorkami, které se jim snažily předat
prostřednictvím zážitků pozitivní životní hodnoty a postoje či pravdivé in-
formace o různých formách rizikového chování. Všichni společně v rámci růz -
ných aktivit debatovali nad tématy, jako jsou zdravá komunikace, umění
spolupráce, budování pozitivních mezilidských vztahů, schopnost tolerovat
odlišnosti, podpora sebevědomí, asertivita nebo sebeovládání. V průběhu
celého programu byl kladen důraz na posílení životních hodnot a postojů ve-
doucích ke zdravému životnímu stylu.

Výsledkem potom bylo vytvoření jakéhosi plakátu s motivem stromu. Do
jeho koruny si žáci vepsali svá třídní pravidla, na kterých se shodli a kterými
by se budou v dalších měsících řídit. Do kmene se na závěr každý podepsal.

Dětem se projekt velmi líbil, zažily řadu úsměvných situací a dověděly se
o sobě navzájem spoustu zajímavých informací. Jejich třídní kolektivy jsou
teprve na startovní čáře, a tak jim držme palce, ať jsou z nich bezva třídy.

T-Mobile běh
Ve středu 16. 9. 2020 se celý 1. stupeň zúčastnil celorepublikového závodu

T-Mobile Olympijský běh, do kterého se každoročně zapojujeme. Tato akce
byla přesunuta z června, kdy ji nebylo možno uskutečnit. Do ročníkového
finále vždy postoupili z rozběhu tři nejrychlejší chlapci a dívky z každé třídy.
Všem patří pochvala za zvládnutí závodu. Všichni zúčastnění dostali medaili
a diplom, který si mohli dokreslit. Nejrychlejším běžcům byly předány odmě -
ny při slavnostním vyhlášení. Těmi nejlepšími závodníky pro ročník 2020 jsou:

1. ročník:  Štěpán Heřmánek, Rozárie Svobodová
2. ročník:  Lukáš Reichman, Sofie Nájemníková
3. ročník:  Josef Daniel Káles, Eliška Pilná
4. ročník:  Adam Konvalina, Radka Jelínková
5. ročník:  Michal Kobera, Kristýna Rezedentová

Všem děkujeme za účast a už teď se těšíme na příští ročník, který by se
měl uskutečnit v červnu 2021.

Čtvrťáci na škole v přírodě
Podzimní škola v přírodě 4. ročníku proběhla v krásném a klidném údolí

Vazoveckého potoka v Bartošově Peci v Českém ráji.
Počasí nám první den přálo a sluníčko na nás i občas vykouklo. Celé od-

poledne jsme trávili venku, kde jsme stihli lanové centrum, horolezeckou
stěnu, florbal a projížďku na raftech. 

Druhý den se nám trošku ochladilo a mrholilo, ale i tak jsme mohli trávit
většinu času venku a zažít mnoho zajímavých aktivit. Navštívili jsme elektro-
nickou střelnici a vyzkoušeli si střelbu z luku. Musíme přiznat, že dětem to
šlo mnohem lépe než nám dospělým.

Odpoledne jsme si vyzkoušeli i Geo-caching – pohyb v terénu podle na-
vigace. Děti měly tentokrát za úkol neztratit se a hlavně dovést do cíle paní
učitelky. Velmi nás překvapilo, že nás úmyslně nenechaly v lese a bezpečně
nás všechny přivedly zpět :-). Jsou to šikulky a o paní učitelky nechtějí přijít.
Večer jsme ještě připravili noční stezku odvahy, kterou všichni krásně zvládli.

Třetí den byl ovlivněný deštivým počasím. Psali jsme deníčky školy v pří-
rodě a pohledy pro své nejbližší. Vše by bylo super, kdyby v úterý vláda ne-
vydala pokyn, na základě kterého jsme museli odjet domů. Dětem jsme vše
oznámili až před obědem – to bylo slziček :-(. Bohužel se ale nedalo nic dělat.
Jedna dobrá zpráva nakonec .... do školy v přírodě pojedeme i v páté třídě.

Všem rodičům chceme moc poděkovat za dary, které nám věnovali.

Sběr starého papíru
Letošní podzimní sběr byl i přes současnou coronavirovou situaci velmi

povedenou akcí. Podařilo se nashromáždit 28 729 kg papíru, což činí zhruba
o 4 000 kg více než v loňském roce. Na 1. stupni byli nejlepšími sběrači vy-
hlášeni: Milan Špaček, 2. C (690 kg), Mathias Filip, 4. B (636 kg) a Filip Byd-
žovský, 3. A (520 kg). Na 2. stupni obsadili nejvyšší příčky Elisabeth Ramíko -
vá, 7. A (383 kg), Jáchym Karel, 6. A (360 kg) a Jakub Štěpán, 7. A (232 kg).
Po návratu do škol na ně bude čekat sladká odměna.

Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. Získané peníze přijdou do po-
kladny Klubu přátel školy a budou využity ve pro spěch žáků.

12/20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL. GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE

Studenti budou bydlet v novém
Díky finanční podpoře Pardubického kraje investovala škola do rekon-

strukce vnitřního vybavení domova mládeže 560 000 Kč. Žáci se tak mohou

těšit na nový nábytek a vybavení, díky kterému se jim bude příjemněji bydlet
a připravovat se do školy. 

V příštím roce 2021 pak vedení školy ve spolupráci s Pardubickým krajem
plánuje zahájit celkovou rekonstrukci domova mládeže, která by měla vyjít na
více než 20 milionů korun.                                              Ing. Miroslav Pavlata

Změn se dočkalo i vybavení společných prostor
Nové postele, stolky i židle. 

Na studenty čeká po návrat do školních lavic příjemnější prostředí
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DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
V ZUŠ PŘELOUČ

Z důvodu platných nařízení vlády České repub -
liky funguje již více než měsíc Základní umělecká
škola Přelouč na bázi vzdělávání na dálku. Ve stej-
né situaci kvůli pandemii koronaviru se ocitla již
na jaře letošního roku. Všichni vyučující a žáci však
na změnu formy výuky rychle zareagovali a vše
„šlape“, jak má.

„Nejtěžší pro nás bylo, že na distanční výuku jsme
museli přejít takřka ze dne na den již na začátku
října. Noví žáci se teprve rozkoukávali a už nastala
tato změna“, popisuje vzniklou situaci ředitel ZUŠ

Michal Chmelař. Jedním dechem však dodává, že
pedagogický tým, žáci a zejména jejich rodiče za-
reagovali rychle a výuka tak nebyla výrazně přeru -
šena. „Učebny v ZUŠ jsme nechali k dispozici pedago -
gům. Ti si mohou vybrat, zda budou učit z domova
anebo ze školy, kde mají k dispozici nástroje a no-
tový materiál. Mnozí tak chodí do školy dle svého
rozvrhu a je slyšet po chodbách přes dveře učeben
hraní na nástroje, jak tomu je při běžné výuce. Pro
distanční vzdělávání jsme neurčili direktivně jednot-
nou formu, protože na jaře fungovala komunikace
s žáky velmi dobře. Nejčastěji používáme Skype,
Messenger a spousty dalších forem moderních ko-
munikačních nástrojů,“ sděluje ředitel školy.   

Distanční výuka hry na nástroje má své limity.
Své o tom ví například paní učitelka Přinesdomů,
která vyučuje hru na housle a říká: „Je pro nás těž-
ké bojovat se špatným signálem na straně žáků.
Mnohdy se navzájem slyšíme se zpožděním, chybí
nám společná hra a osobní komunikace. Když hraji
s žákem, podvědomě se snaží napodobit můj styl
hry, správné držení nástroje či intonaci. O to více je
výuka pro obě strany náročná.“ Pozitivně se k dis-
tančnímu vzdělávání staví pan učitel Pátek, který
vyučuje hru na bicí nástroje: „Děti jsou úžasné! Na
hodiny se těší, rády se připojují a je na nich vidět, že
moc chtějí hrát. Doma opravdu cvičí (já se jich ptal,
zda je to z důvodu, že nikam pořádně nemůžou, ale
prý prostě chtějí hrát, berou to jako ventil) a neje-
den z mých žáků se ptá, kdy už se uvidíme naživo.“ 

„Těší nás, že rodiče děti podporují a v této chvíli
je to moc důležité. Stejně jako mnozí učitelé použí-
vají své vlastní vybavení k výuce, tak i rodiče zapůj-
čují a pořizují dětem pomůcky k výuce na dálku“,
dodává zástupkyně ředitele Petra Lojínová, která
online vyučuje také hru na klavír. 

V ZUŠ se však neučí pouze hra na hudební ná -
stroje, distančně se učí i tanečníci, žáci výtvarného
oboru, literárně-dramatického oboru a všichni, kte -
ří dochází do kolektivních souborů. Mezi ty patří
například mažoretky, hráči orchestru či sboroví
zpě váci. „Tady je situace komplikovanější, protože
když vytvoříme online setkání, těžko budeme třeba
nacvičovat novou skladbu nebo taneční choreogra-
fii. Nejčastěji tedy zadáme dětem samostatnou prá -
ci přes email – poslouchají zadanou hudbou, sledují
videa s choreografií, hodnotí je, pokud jde konkrét-

ně o zpěváky, dívají se k tomu do not, snaží se učit
a my jsme jim k dispozici pro konzultace“, dodává
sbormistr pěveckých sborů Jaroslav Šlais. 

Je zřejmé, že přeloučská ZUŠka situaci s dis-
tanční výukou bravurně zvládá. Ovšem všichni
pevně věříme, že stejně jako se budou brzy moci
vrátit děti do školních lavic, otevřou se pro ně dve-
ře učeben základní umělecké školy. „Při online ho-
dinách je vidět, jak dětem chybí kontakt s pedago-
gem i kamarády. Výuka v ZUŠ má více individuální
charakter, učitel působí jako příklad pro dítě. Čas-
to je pro něj vzorem umělce, kterým by si přálo být.
Na druhé straně většina dětí působí v orchestrech,
setkává se na hodinách nauky a buduje tak přá-
telské vztahy s ostatními. To vše nyní dětem chybí
a my se těšíme, až budeme fungovat v tom běžném
režimu,“ uzavírá ředitel Chmelař. 

Autor: Jaroslav Šlais

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ

VÁNOČNÍ VÝZVA

TVOŘENÍ VÁNOČNÍCH ZÁPICHŮ
PRO KLIENTY 

DOMOVA U FONTÁNY

Milí přátelé,
blíží se Vánoce, a protože letos je vše tak trochu
jinak, tak i předvánoční čas strávíme trochu jiným
způsobem nežli v uplynulých letech. V těch jsme
před Vánoci ve Sluníčku společně tvořili drobné
dárečky do Domova u fontány v Přelouči.

S dárečky jsme navštívili klienty Domova a spo -
lečně s dětmi zacvičili, zazpívali a nakonec klientům

dárečky předali. Protože letošní návštěva není mož -
ná, rozhodli jsme se pro VÝROBU DROBNÝCH
DÁREČKŮ pro klienty DUF ve svých domácnos-
tech. Rádi bychom i Vás vyzvali, zda se připojíte
a vyrobíte drobná potěšení.

Motiv jsme zvolili jednotný, a to VÁNOČNÍ
ZÁPICH. 

Můžete je společně s dětmi přilepit na špejli,
brčko, dřívko, obtisknout prstíky dětiček, posypat
třpytkami, dokreslit obrázky, dopsat na zápich
přáníčko, prostě ozdobit podle své fantazie. 

Zápichy v jakémkoliv počtu můžete nosit od
1. 12. do 13. 12. před budovu Sluníčka, Kladen-
ská 845, Přelouč. Ukládejte je do zavíracího bo-
xu, který bude přistaven u vchodu. Každý den

budeme výrobky z boxu vybírat. Výrobky bu-
dou do DUF předány před Vánoci. 

Připojte se i Vy a udělejte na Vánoce radost, dě -
kujeme.         Kolektiv RC Sluníčko Přelouč
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Co je pro vás za celé období, kdy jste pěstoun -
kou, nejtěžší?

„Nejtěžší bylo ustát návštěvy rodičů a jejich
názory na výchovu a v poslední době i počína-
jící pubertu vnuka, kdy já již mám jiný náhled
na dění než rodiče, jsem opatrnější, nejsem už
tzv. trendy. Tak občasně dochází k mezigene-
račním střetům a odporu ze strany vnuka k ně -
kterým názorům nebo výchovným opatřením.“

Co byste doporučila lidem, kteří zvažují, že by
se chtěli stát pěstouny?

„Je to velká odpovědnost zvláště pro praro-
diče, omezení určitého pohodlí ve vyšším věku,
a tak je potřeba si vše pořádně promyslet. Není
to běh na krátkou trať. Většinou dítě musíme
vychovat do dospělosti. Je tedy potřeba zvážit
i zdravotní stránku, věk a vztahy v blízké rodině.
Pokud to někdo chce dělat jen pro plat pěstou-
na, tak by to měl hned vzdát, protože to nejsou
tak velké peníze, aby nahradily tu starost, ale
občas to všechno vyváží spíš hezký zážitek ne-
bo poděkování od dítěte. Tedy pokud zrovna
není na roztrhnutí.“

Rozhovor s pěstounkou na přechodnou do-
bu, která postupně poskytla domov pěti ma -
 lým dětem
Proč jste se rozhodla stát pěstounkou na pře-
chodnou dobu?

„Raná mateřská péče ovlivňuje člověka na
celý jeho život. Mění jeho DNA, některé tyto
změny se přenášejí i na další generace. Dnes už
existují metody molekulární biologie, které umí
tyto změny rozpoznat. Právě těmito metoda-
mi a čtením změn v DNA se v práci zabýváme.
Když to vidíte na vlastní oči, chcete s tím něco
dělat.“

Jak hodnotíte životní období, kdy jste byla pě -
stounkou na přechodnou dobu?

„Bylo to velmi „intenzivní“ období, a to po
všech stránkách.“

Co pro Vás bylo za celé období, kdy jste byla
pěstounkou na přechodnou dobu, nejtěžší?

„Těžké bylo fyzické a psychické vyčerpání
způsobené nevyspáním, nepřetržitým stavem
pohotovosti, kdy jedete na plné obrátky 24 ho -
din denně a sedm dní v týdnu, sociální izolací
a někdy i bezmocností. Když máte miminko,
které prodělává abstinenční syndrom, nemů-
žete ho nikomu svěřit, aby se o něj chvíli posta-
ral, protože pořád pláče, ve dne v noci. Je těžké,
když se musíte vzdát koníčků, které vás naplňu -
jí. Ještě těžší je, když nemůžete být se svými
vlastními dětmi v důležitých okamžicích jejich
života. Nevidíte je v tanečních nebo když mají
třeba premiéru v divadle.Vyčerpávající je i po-
cit naprosté bezmoci, když úřady nebo soudy
nejednají v zájmu miminka a vy můžete jen při -
hlížet. Nejste zákonný zástupce, poručník ani
opatrovník, po právní stránce nejste nic. Větši-
nou jste jediní, koho v tu chvíli ten bezmocný
„tvoreček“ na celém světě má, jediní, komu na

něm záleží, a přitom nemáte žádnou nebo jen
velmi malou možnost cokoli ovlivnit. Výsled-
kem toho všeho je obrovské vyčerpání, které
se projeví i tím, že se vám začne měnit vaše
osobnost, jinak jednáte, jinak myslíte. Je to vel-
mi náročné i pro vaše okolí.“

Co vám pěstounství dalo?
„Zjistila jsem, že mám kolem sebe blízké li-

di, o které se mohu opřít. Také se v mém životě
objevilo několik dalších lidí, které považuji v sou-
časné době za blízké přátele, konkrétně jde
o adoptivní rodiče našich „přechodňátek“. Jsem
také nesmírně vděčná za to, že jsem měla mož-
nost spolupracovat s naší klíčovou pracovnicí
z doprovázející organizace. Je to neobyčejná
žena, vzácný člověk, kterého si velmi vážím.
Pě stounství mi také dalo pocit životního na pl -

ně ní. A možnost prožít nádherné chvíle happy -
en dů, kdy děťátko, které nemělo nikoho, od-
chází do rodiny, kde je obklopené láskou a péčí.
Nejvíc si ale vážím mezilidských vztahů, které
se díky pěstounské péči upevnily nebo nově vy -
tvořily.“ 

Co byste doporučila lidem, kteří zvažují, že by
se chtěli stát pěstouny?

„Množství našeho času a energie je omeze-
né. Když je dáte dětem, už je nemůžete věnovat
nejen materiálním věcem, ale třeba ani kontak-
tům s jinými lidmi v takové míře, v jaké jste to
dělali doposud. Je dobré si srovnat priority a dob-
ře zvážit, do čeho jste ochotni svůj čas a energii
investovat, co je pro vás hodně důležité a co
méně, čeho jste ochotni se případně vzdát.“ 

Mgr. Pavlína Křepská

p
ro

si
n

e
c 

2
0

2
0

12/20

Napsali nám
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

12

Tříkrálová sbírka 
2021

Minulý rok touto dobou jsme všichni inten-
zivně pracovali na přípravě Tříkrálové sbírky.
Bohužel situace vyvolaná onemocněním co-
vid-19 a stanovená opatření zasáhla do našich
životů a výrazně ovlivňuje i přípravy sbírky.

Naši koledníci by rádi zavítali do vašich do-
movů a přinesli Vám požehnání. Nejdůležitější
je pro nás však zdraví a bezpečnost koledníků
a všech, kdo se na přípravách podílí. V tuto chvíli
se proto pracuje na různých variantách koledo-
vání, které vycházejí z možných opatření, tedy
od uvolnění restrikcí, koledování s omezením,
až po opatření, které koledování zakazuje a zů-
stala by pouze možnost „virtuální pokladničky“
s možností bankovního převodu příspěvku do
sbírky. Intenzivní spolupráce probíhá s hygie -
nickými stanicemi a sledujeme aktuální epide-
mickou situaci.

Proto, až budete číst tyto řádky, již budeme
znát podobu Tříkrálové sbírky, o jejíž průbě hu
Vás budeme informovat prostřednictvím we -
bo vých stránek, místního rozhlasu a plakátů.

Mgr. Miroslava Škávová, koordinátorka

Prosinec v Charitě
Pracovnice jednotlivých služeb již připravují

aktivity, aby prožívání Vánoc v rodinách pokud
možno zpříjemnily. V Jakub klubu budou bě-
hem prosince kromě domácích úkolů tvořit vá-
noční ozdoby, stavět papírový betlém, dělat
adventní i vánoční výzdobu klubu, péct cukro-
ví. Bohužel pro uživatele služeb Podpora rodiny
a Podpora pro pěstouny nemůžeme zorgani-
zovat společné akce v Orlovně s programem
a proto i v těchto službách budou pracovnice
tvořit s dětmi vánoční přáníčka, malovat bet-
lémy apod. Během celého letošního roku jsme
se při naší sociální práci věnovaly i rodinným
tradicím, abychom posilnily vzájemné rodinné
vztahy. 

Pro rodiny, které se ocitly v nouzi, máme
při pravenou potravinovou pomoc. I díky po -
tra vi nové sbírce, která proběhla za zpřísněných
opa tření v Tescu 21. 11. 2020, máme opět větší
zásoby trvanlivých potravin a drogerie. 

Děkuji všem, kteří se zapojili do akce naše-
ho Dobrocentra „Vánoční přání s poděková-
ním pro pracovníky Domova u fontány“ za jejich
celoroční nasazení. Věřím, že jsme jim udělali
radost. 

Přeji za náš tým všem hezké vánoční svátky,
které přinesou naději do nového roku.

                                    Zdenka Kumstýřová, 
ředitelka 

PODPORA
PRO PĚSTOUNY

Milí čtenáři Roštu,
rádi bychom vám popřáli krásné prožití vánoč-
ních svátků. Do nového roku si pro všechny
z nás přejeme hlavně zdraví a aby byl rok 2021
klidnější v tom smyslu, že nebudeme muset ne -
ustále sledovat média, abychom zjistili, jaká no-
vá vládní opatření nás čekají v souvislosti s co-
videm-19.

Těmito posledními dvěma rozhovory s pěs-
touny bychom rádi ukončili naši letošní sérii
člán ků o pěstounské péči. 

Rozhovor s pěstounkou, která má vnuka
v příbuzenské pěstounské péči
Co vás vedlo k tomu, že jste si vzala vnuka do
pěstounské péče? 

„Vnuka jsem si vzala do pěstounské péče
proto, že si přál žít u mě. Rodiče v té době pře-
stali fungovat a on žil se sestrou u druhé babič-
ky, kde nechtěl zůstat, zejména proto, že v mé
blízkosti se pohyboval jeho otec, ke kterému
měl pevný vztah.“ 

Jak hodnotíte životní období, kdy vychovává -
te svého vnuka?

„Vychovávám ho více než 4 roky, ovlivnilo
mi to samozřejmě i osobní život. Práci jsem mu-
sela podřídit potřebám vnuka. Přináší to samo-
zřejmě radosti, ale i hodně starostí vzhledem
k mému věku. Tyto roky byly náročné na čas
i psychiku.“ 
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

Máte chvíli času a rádi tvo ří -
te? Přidejte se na vlnu dobrých
skutků Dobrocentra Pře louč
a vytvořte vánoční přání pro
zaměstnance Domova u fon-
tány v Přelouči. Chceme jim
tímto říct, že si jejich práce
moc vážíme. Formát i prove-
dení je individuální, pokud bu -
dete chtít, můžete se na přání
i podepsat. 
Termín je do 3. 12. 2020 a přá -

 níčka můžete vhodit do schránky Charity Přelouč na Masa -

rykově náměstí 48, nebo v Jakub klubu v Orlovně. Také je
možnost je zanechat v Galanterii na Pražské ulici u paní
Bryknerové. Jednáme ještě s Tescem Přelouč. 

Děkujeme za spolupráci paní Hývlové z knihovny, kte -
rá naši výzvu předala dál aktivním maminkám v rámci je -
jich skupiny Bookstart, paní Kubové za předání maminkám
z RC Sluníčko. Děkujeme za zapojení skautům i žákům vý-
tvarného oddělení ZUŠ Přelouč. Do akce jsou zapojeni naši
dobrovolníci i klienti. 

Celkem potřebujeme 130 přáníček plus 5 pro pečovatel -
ky Městské pečovatelské služby, které si poděkování taky za -
 slouží. A proč se zapojit? Protože je radost dělat radost…

Zdenka Kumstýřová, tel. 731 402 371

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ S PODĚKOVÁNÍM PRO PRACOVNÍKY DUF 
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Zraněná cyklistka
V nočních hodinách si řidička osobního auto -

mobilu všimla rozsvíceného jízdního kola v pří-
kopu mezi obcemi Semín a Břehy. Na místo při-
volala hlídku městské policie. Strážníci prohledali
okolí nálezu, ale nikde žádný cyklista. Po chvíli se
na místo dostavila majitelka kola. Přivezla ji její
matka. Cyklistce na kluzké krajnici sjelo kolo do
příkopu. Pádem si přivodila odřeniny a lehký úraz
na hlavě. Následně zazmatkovala a vydala se do-
mů. Cestou potkala svou matku, která ji jela hle-
dat, jelikož už měla být doma. Přivolaná posád-
ka RZS ženu ošetřila a následně odvezla do ne-
mocnice. 

Labuť na mostě
Mládě labutě se vydalo na procházku. Vzhle-

dem k tomu, že se pohybovalo po silnici I. třídy,
přivolaní strážníci jej odchytli a vrátili, kam patří. 

Posilněni alkoholem
demolovali město

Dvacetiletý mladík koupil lahev vína a ná-
sledně ji podal svým nezletilým kamarádům.
Všichni tři posilněni alkoholem se vydali na pro-
cházku městem, kde kopali do všeho, co jim při-
šlo do cesty. U nádraží dokonce odstranili zá-
brany a pásku s nápisem „Zákaz vstupu – Městská
policie“ a vydali se napříč staveništěm. Jejich cho-
vání nezůstalo bez povšimnutí. Přivolaní stráž-
níci dostihli mladíky v ulici Sportovní. Všem třem
teď hrozí trest za poškození majetku, neuposlech-
nutí výzvy úřední osoby a nejstaršímu z nich za
podání alkoholu osobě mladší 18 let. 

Muž v kontejneru na elektroodpad
„Dobrá hospodyňka pro pírko přes plot sko-

čí“. Tak tímto heslem se asi řídil občan rumun-
ské národnosti a následně skončil v kontejneru
na elektroodpad. Pírko zde ale určitě nehledal.
Na štěstí pro něj, si toho na kameře všiml dozorčí

městské policie a na místo přivolal hlídku. Muži
se nakonec podařilo z kontejneru dostat bez po -
moci. Strážníci ho poučili o nebezpečném cho-
vání. Doufejme, že si to vzal k srdci, příště by to
pro něj nemuselo dopadnout dobře. 

Pozvracel nejen sebe, ale i lavičku
Dvacetiletý mladík, po požití většího množ-

ství alkoholu, usnul na lavičce před domem, kde
bydlí. Následně se mu udělalo nevolno a nezvaný
návštěvník žaludku vyběhl ven. Hlídka MP Pře-
louč mladíka probudila a následně jej předala je-
mu spolubydlícímu. Když nastupovali do výta-
hu, opilec z ničeho nic začal pěstí mlátit do stěn
zařízení. Proto strážníci použili donucovací pro-
středky. Jeho chování bude mít dohru u správ-

ního orgánu. Ve správním řízení mu hrozí trest
za znečištění veřejného prostranství, poškození
majetku ve fázi pokusu a neuposlechnutí výzvy
úřední osoby. 

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 záležitos ti,

které se musí řešit okamžitě

Za městskou policii
                                             Leoš Slavík, DiS., 
                                             velitel MP Přelouč
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Podzim byl v našem Domově 
ve znamení významných narozenin, 

zpracování podzimních plodin 
i netradičního uctění Památky zesnulých

Také v listopadovém vydání Roštu se s Vámi velmi rádi podělíme o to,
co zajímavého jsme za uplynulé týdny s klienty zažili. Ač jsme stále brány
Domova nemohli otevřít veřejnosti, snažili jsme se našim obyvatelům zpří-
jemnit volné chvilky, jak to jen bylo možné.

Mezi oblíbené činnosti našich klientů patří
vaření a tvoření všeho druhu. K tomu jsme v říj-
nu využili neuvěřitelně tvárnou podzimní plodi -
nu – dýni. Z ní jsme dlabali malé strašáky, u kte -
rých jsme si potvrdili, že našim seniorům humor
stále ještě nechybí – však posuďte sami z přilo-
žené fotografie 😊. Z dýně jsme také nejednou
vařili – ať už dýňový
kompot, na kterém se
klienti sami podíleli,
ne bo dýňové muffiny,

které pro naše obyvatele připravili pracovníci
kuchyně. Opět jsme si díky tomu potvrdili, jak
skvěle univerzální zeleninou dýně je – udělá ne -
jen parádu, ale také ji můžeme připravit naslano
i nasladko a vždy si pochutnáme. S klienty jsme
se pustili také do zpracování jablíček z naší za-
hrady, aby vzápětí vznikl sladký voňavý jablečný
kompot. Došlo samozřejmě i na milovaná švestková povidla, která velmi
rádi využijeme při dalším sladkém pečení. 

V říjnu jsme měli také nejeden důvod k radosti, to když naše dámy
oslavily významná životní jubilea, ke kterým jim blahopřáli spolubydlící
i pracovníci na oddělení. I když narozeninové oslavy musely probíhat za
dodržení bezpečnostních opatření, věříme, že si je všichni přítomní užili.
Oslavenkyně měly velkou radost z obdržených dárků, mezi kterými ne-
chyběly ani dorty od cukrárny Duo, která je věnovala sponzorským darem.
Klientům pak vždy udělá radost sladké pohoštění, které bylo opět velmi
pestré, neboť se na něm podílely i rodiny klientek. 

Začátek listopadu je pro nás vždy velmi významným časem, neboť spo-
lečně s klienty uctíváme Památku zesnulých. Letošní Dušičky byly v mno-
hém odlišné od těch, které jsme zažili v minulých letech. Z důvodů současné
situace jsme se s klienty po mnoha letech nesetkali v zahradě u zvoničky
a anděla, nicméně i tak jsme se snažili našim obyvatelům tento vzpomín-
kový den uzpůsobit, aby každý, kdo chtěl, mohl s láskou v srdci zavzpomí-

nat na své milované. Na každé terase u oddě -
lení jsme vytvořili pietní místo, kam klienti
v průběhu dne chodili zapálit svíčku za své
blízké, a pro seniory, kteří již z důvodu svého
zdravotního stavu setrvávají na lůžku, jsme vy -
tvořili mobilní pie tu s elektrickými svíčkami,
aby i oni mohli uctít Památku zesnulých. 

Bez ohledu na vývoj současného dění se
na še zvonička s andělem s večerem opět roz-
zářila do tmy. Rozsvícené svíce jsou pro nás le -
tos ne jen vyjádřením úcty za ty, kteří náš svět
již opustili, ale jsou pro nás i symbolem nadě -
je v lepší a šťastnější zítřky.  

Jak se nám daří zvládat boj s COVID-19
Jak jsme Vás již informovali v minulém vydání Roštu, v Domově u fon-

tány se začátkem října objevily první případy nákazy koronavirem CO-
VID-19. V návaznosti na tuto skutečnost proběhlo v Domově plošné tes-
tování, které nakonec odhalilo 8 pozitivních případů mezi zaměstnanci
a 20 mezi našimi klienty. Zaměstnanci trávili izolaci doma, pro covid-po-
zitivní klienty jsme připravili izolační pokoje s přísným bariérovým reži-
mem. Nemoc povětšinou měla u zaměstnanců i klientů mírný průběh,
s COVID-19 museli být s těžkým průběhem nemoci hospitalizováni 2 klien -
ti. Nicméně i lehčí průběh nemoci dokázal rozkolísat křehký zdravotní stav
některých klientů, kteří nás nakonec opustili (celkem 6). Plošné testování
poté proběhlo ještě 2x a tentokrát ho z důvodu dlouhé čekací doby na
provedení stěrů (doba del-
ší než jeden týden) proved-
ly naše zdravotní sestřičky.
Naši zaměstnanci se také
po starali o přivezení odbě-
rových souprav i o odvezení
testovaných vzorků do la -
bo ratoře v Pardubické kraj-
ské nemocnici.

Na nedostatek pracovních sil jsme zareagovali facebookovou výzvou
pro studenty a požádali je, aby se přidali do našeho týmu pečovatelů. Díky
pomoci několika studentů se nám daří zajišťovat nezbytnou péči a dovolíme
si říci, že naši klienti žádné významné změny v kvalitě poskytovaných slu-
žeb nepocítili. Samozřejmě je mrzí, že se nemohou setkávat na kroužcích
a že se společné aktivity nyní odehrávají v menší míře spíše samostatně na
pokojích (aromaterapie, čtení z knih, apod.), nicméně toto není dané počtem
zaměstnanců, ale aktuálním nařízením Ministerstva zdravotnictví.

S COVID-19 se nám daří bojovat i díky antigenním testům, které Do-
mov zakoupil. Pokud někomu vystoupí teplota nad 37 °C, nebo má někte -
rý z dalších příznaků typických pro COVID-19, provedeme test. Je-li anti-
genní test pozitivní, zavádíme u klientů izolaci a zaměstnanec je odeslán
domů. S předstihem jsme tak začali používat metodu, kterou později
MZ ČR nařídilo používat plošně. Nyní jsme připraveni dle pokynů vlády
provádět testování na COVID-19 antigenními testy, které obdržíme od
zdravotních pojišťoven. Toto testování bude provádět náš zdravotní perso-
nál každých 5 dní. 

Pokud bychom měli na závěr shrnout vývoj nákazy COVID-19 v našem
Domově, zhodnotili bychom ho za pozvolný. Díky ochranným opatřením
se nám daří šíření nákazy co nejvíce eliminovat, zaměstnanci v karanténě
či po nemoci se pomalu vrací zpět do pracovního procesu a klienti se také
postupně zotavují – aktuálně evidujeme 6 seniorů a 13 pracovníků pozi-
tivních na COVID-19. Snažíme se, co je v našich silách, i díky zavedeným
přísným hygienickým opatřením, nadále udržet riziko šíření COVID-19 na
minimu, aby se i život v našem Domově mohl pozvolna navrátit do klid-
nějších a veselejších časů.

Domov u fontány
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY MĚSTSKÁ POLICIE 
informuje

Pravidla silničního provozu 31
V článcích z první poloviny roku jsem ozřejmil budoucí systém dálničních známek, krom kon-

krétních míst platby. V tuto chvíli je už ve věci jasno, a tak můžu doplnit zbývající informace. Popla -
tek lze uhradit třemi způsoby. Zaprvé přes internetový obchod na www.edalnice.cz, zadruhé v sa-

moobslužném kiosku (v podstatě prodejním automatu bez možnosti
platby v hotovosti), které budou umístěny zejména v příhraničních oblas-
tech před vjezdem na zpoplatněný úsek dálnice a zatřetí lze poplatek uhra-
dit v objektech konsorcia České pošty, s. p. a ČEPRO, a. s., tedy na poštov-
ních pobočkách a u čerpacích stanic označených samolepkou viz obrázek.
Základní cena časového poplatku (dálniční známky) zůstává stejná jako
loni, tzn. roční 1500,- Kč, měsíční 440,- Kč a desetidenní 310,- Kč. Prodej
začíná 1. 12. 2020.    

Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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Počet nemocných s Alzheimerovou chorobou se s rostoucím průměr -
ným věkem dlou hodobě zvyšuje. Kvalifikované odhady předpokláda -
jí, že v roce 2050 bude v České republice až 225 000 nemocných. 

Společnost Alzheimercentrum se snaží reflektovat trend narůsta -
jícího počtu vý skytů nemoci a její nová centra vyrůstají po celé Čes -
ké republice. Nově se, v pořa dí již čtrnácté Alzheimercentrum, otevře
v městské části Pardubice–Polabiny.

V pardubickém Alzheimercentru aktuálně nalezne domov 36 klien -
tů. Při plně obsazené kapacitě centra to bude až 166 míst. Společnost
nabídne 128 nových pra covních míst a stane se tak významným za -
městnavatelem pardubického regionu. 

Na základě znalosti potřeb klientů, jejich přání, zvyků i zájmů, kte -
ré jsou součástí biografické anamnézy (životního příběhu) sestave né
při přijetí, zapojují v Alz heimercentru klienty do široké škály akti -
vizačních činností.  „Řídíme se moderní mi terapeutickými postupy,
vycházejícími z nejnovějších vědeckých poznatků, ale i zkušenost -
mi z téměř 25leté praxe. Náš odborný personál v péči a přístupu ke
klientům používá prvky bazální stimulace, validace a širokou škálu
aktivizačních programů. Hlavním partnerem je pro nás ale rodina.“
ří ká ředitelka nového pardu bického Alzheimercentra PhDr. Eva Ku -
nátová Holečková, MBA.

Plán činností pro každého klienta nastavují v centru individuál -
ně, s ohledem na jeho možnosti, potřeby, přání a zdravotní stav.
Po přijetí prochází všichni klienti adaptačním procesem v řádu ně-
kolika týdnů, kdy si zvykají na nový „domov“. 

Rozvíjíme duchovní a spirituální stránku člověka. Centrum je
také otevřené kontaktu s domácími mazlíčky.

„Velkou pozornost vě-
nujeme i kvalitě stravová-
ní. Chceme, aby klientům
chutna lo jako doma. Vaří -
me jen z čerstvých surovin,
nepoužíváme umělá do -
chucovadla. Skladba jídel-
ního lístku je připravová-
na nutriční terapeutkou,
což zaručuje jeho vyváže-
nost. Příprava jídla probíhá
přímo v centru v profesio -
nálně vybavené kuchyni,“
dodává ředitelka nového
pardubického Alzheimer-
centra.

Přestože nové Alzhei -
mer centrum najdete v těs -
né blízkosti centra Par -
dubic, dis ponuje krásnou
zahradou a velmi dobrou
dopravní dostupností. 

V nově zbudovaném
par dubickém Alzheimer-
centru naleznou klienti kro -
mě nepřetržité péče napří -
klad i kadeřnictví.  Centrum
rovněž navázalo spoluprá-
ci s od borníky z oblasti ge-
riatrie a psychiatrie.
www.alzheimercentrum.cz
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Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč

Informace o nezaměstnanosti 
v Pardubickém kraji k 31. 10. 2020

K 31. 10. 2020 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka
v Pardubicích celkem 8869 uchazečů o zaměstnání, počet hlá-
šených volných pracovních míst klesl na 19403 a podíl nezaměst-
naných osob klesl na 2,5 %. V průběhu měsíce bylo nově zaevi-
dováno 1556 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně
o 632 osob.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu, kontaktní pracoviště
Pardubického kraje:
Litomyšl 1,5 %, Ústí nad Orlicí 1,5 %, Žamberk 1,9 %, Polička 1,9 %,
Holice 2,1 %, Hlinsko 2,2 %, Pardubice 2,4 %,Vysoké Mýto 2,4 %,
Chrudim 2,6 %, Svitavy 2,7 %, Lanškroun 2,7 %, Česká Třebová 2,8 %,
Přelouč 3,3 %, Králíky 3,3 %, Moravská Třebová 3,9 %.

Informace o nezaměstnanosti
v okrese Pardubice k 31. 10. 2020

K 31. 10. 2020 bylo evidováno 3090 osob. V průběhu října došlo
v okrese Pardubice k poklesu počtu nezaměstnaných o 72 osob
(tj. o 2,3 % meziročně) a byl zaznamenán nárůst, který činil 38,6 %.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu se snížil na hodnotu
2,5 %. Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 10. 2020 evido-
váno cel kem 10868 volných pracovních míst. V porovnání s před-
chozím měsícem počet volných míst klesl o 1570 míst, tj. o 12,6 %.
V okrese Pardubice sledujeme dlouhodobě výrazný převis volných
míst nad počtem nezaměstnaných občanů. Je však třeba zdůraznit,
že více než 43 % z těchto míst nemá uvedeno konkrétní pracoviště
v okrese Pardubice. Volná místa jsou nabízena zejména v odvětví
ob chod a služby, stavebnictví, elektrotechnika a výroba plastových
vý robků. Na jedno volné místo připadalo v průměru 0,3 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou
působností:  Přelouč 3,3 % Pardubice 2,4 % Holice 2,1 %

Vybrané obce z regionu Přeloučsko 
(Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích 

je získán ze statistiky obcí [GIS0] z IS Okpráce)

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc říjen 2020 byla v obcích
regionu Přeloučsko:
Přepychy 9,3 % (4), Jedousov 8,7 % (9), Sovolusky 8,2 % (9), So-
přeč 6,3 % (11), Strašov 6,0 % (13), Žáravice 5,6 % (4), Zdechovi -
ce 5,4 % (25), Turkovice 5,3 % (9).

Vzhledem k současné epidemiologické situaci upřednostňuje
ÚP ČR i nadále elektronickou komunikaci. Cílem je zajištění ochra-
ny zdraví klientů i samotných zaměstnanců.

Doporučujeme všem, zřiďte si pro komunikaci s úřady zdarma
datovou schránku na Czech POINTu (např. na pobočce České poš-
ty, městském úřadě atd.). Kromě toho, že ochráníte své zdraví, uše-
tříte také svůj čas a formuláře můžete odeslat z pohodlí domova.
Návod, jak na to, najdete na https://www.datoveschranky.info/
/chci-datovku/zrizeni-datove-schranky/na-zadost a sledujte prů-
běžně informace na: www.mpsv.cz a www.uradprace.cz.

Zde najdete informace ohledně aktuálních úředních hodin, for-
muláře, kontakty na pracovníky a další informace.

Kontakty: 
vedoucí                                                                                            950 144 407

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

„Zpráva z podkladů ÚP“.

název
Uchazeči

o zaměstnání (UoZ)
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %
Přelouč 216 3,1
Chvaletice 70 3,1
Břehy 29 4,3
Choltice 26 3,4

Pomoc seniorům v izolaci
Registrovaná tísňové péče je sociální služba s pověřením státu
(MPSV), která nyní poskytuje pomoc seniorům zcela .
Ve stávající situaci nouzového stavu a omezujících opatření v důsledku koronaviru
se ocitají mnozí senioři v izolaci. V objemu informací, nařízení a omezení, se ne
vždy orientují a rozumí jim. U osaměle žijících seniorů tak mohou, v důsledku izo-
lace a dezorientace, vznikat tísnivé pocity úzkosti a strachu, které mohou vést i ke
zhoršení zdravotního stavu.

pro klienty sociálních služeb měst a obcí poskytuje služby tísňové péče včetně komu-

nikačního zařízení zcela a to až . Po uplynutí této doby a zájmu uživate-
le v pokračování služby, platí nadále měsíční poplatek 380 Kč a SOS zařízení zůstává v jeho majetku.
V opačném případě se služba ukončí a uživatel vrátí SOS zařízení zpět poskytovateli.
Součástí služby je rovněž .

S laskavou pomocí předních českých herců se podařilo vytvořit rozmanitý obsah kni-
hovny audiozáznamů. Při pravidelných voláních a aktivizačních hovorech tak můžeme
seniorům nabídnout výběr z obsáhlé různých žánrů. Rozší-
řili jsme tím možnosti naší komunikace o čtení a příspěvky od známých herců. Ty jsou
zajímavým rozptýlením, seniory potěší a pomáhají tak lépe překonat důsledky spole-
čenské deprivace plynoucí z nucené izolace a samoty. Obsahem audiozáznamu je in-
terpretace části literárního díla (próza, poezie), vyprávění vhodného příběhu, pozitiv-
ního zážitku atp. Čtení z knihovny se setkalo s velmi příznivým ohlasem a každý den
tak rozptýlíme a potěšíme několik stovek osaměle žijících seniorů.

Anděl na drátě

ZDARMA

Pomoc a podpora stále nablízku
Anděl na drátě

ZDARMA do 30. června 2021

Linka pomoci a poradna pro seniory

Čtení z knihovny Anděla na drátě

knihovny audiozáznamů

www.andelnadrate.cz                             800 555 655 info@andelnadrate.cz

Nové Alzheimercentrum bude brzy otevřeno v Pardubicích
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Do redakce Roštu nám zaslal Národní památkový ústav informa-
ce o letošní návštěvnosti památek. Koronavirová pandemie po-
stihla i výlety a návštěvy našich národních historických skvostů.
Zde je několik zajímavých údajů.

Památky ve správě Národního památkového ústavu v letoš-
ním roce navštívilo 3,6 milionu lidí. 

V meziročním srovnání tak poklesla návštěvnost o milion.
Z dů vodu koronavirové pandemie byla návštěvnická sezona
zahájena s téměř dvouměsíčním zpožděním a ukončena byla
o tři týdny dříve před plánovaným termínem. Vzhledem ke ko-
ronavirové pandemii se v letošním roce neuskuteční ani tradiční
Hradozámecký advent. 

České památky za sebou mají nelehkou sezonu. Vlivem koro-
navirové pandemie byla letošní sezona výrazně zkrácena. Na jaře
byly památky necelé dva měsíce uzavřeny, v prázdninových mě-
sících se však památkám dařilo a návštěvnost dosáhla podobné
úrovně jako v minulých úspěšných letech. V červenci a srpnu na -
vštívilo hrady a zámky přes 2,5 milionu lidí. Výrazný pokles ná -
vštěv nosti nastal v září spolu se zavedením povinného nošení
roušek v interiérech, kdy přišel na památky jen necelý půl milion
návštěvníků. V loňském roce od ledna do konce září přišlo na pa-
mátky 4,6 milionu lidí, tedy o milion více než letos. Za celý loňský
rok dosáhla návštěvnost téměř 5,3 milion a to i díky speciálním
adventním akcím. Ty se ale v letošním roce vzhledem k aktuální
situaci neuskuteční. 

I v letošním roce byly nejnavštěvovanějšími objekty zámky
Lednice, Český Krumlov a Hluboká. Oproti loňskému roku se
do první desítky nově dostaly zámky Bečov a Buchlovice. K nej-
většímu nárůstu návštěvnosti v roce 2020 došlo na zámcích
Opočno, Raduň a Hradec nad Moravicí. Zámek Opočno navští -
vilo letos téměř 60 tisíc lidí a v meziročním srovnání si přilepšil
o 10 tisíc návštěvníků, na zámek Raduň přišlo o 7 tisíc lidí více
než loni (29 tisíc celkem) a na Hradec nad Moravicí zavítalo
o 5 tisíc lidí více (56 tisíc celkem). Velmi úspěšnou sezonu za
sebou mají také hradní areály a hradní zříceniny. I přes korona-
virovou pandemii meziročně vzrostla návštěvnost hradům Rabí,
Velhartice, Bítov, Žebrák a Krakovec. 

Vzhledem ke zkrácené návštěvnické sezoně došlo i k pro-
padu výnosů. Celkový propad vlastních výnosů za rok 2020
v meziročním srovnání je predikován na téměř 190 milionů ko-
run. Do konce června činily ztráty 139 milionů korun, během
prvního prázdninového měsíce se podařilo propad snížit na
134 milionů, které byly následně dokryty Ministerstvem kul-
tury. Propad výnosů ze vstupného a pronájmů od 12. října do
konce roku je tak v meziročním srovnání odhadován na 56 mi-
lionů korun.

I přes koronavirovou pandemii se daří pokračovat v obnově
památek realizovaných ze státních i evropských finančních pro-
středků. Na jaře byly zahájeny stavební práce projektu obnovy
v rámci IROP na hradu Karlštejn a zámku Telč. V červnu byl
slavnostně ukončen rozsáhlý projekt obnovy zámku Slatiňany
za 134 milionů korun, do konce roku budou ukončeny staveb-
ní obnovy Selského dvora u Matoušů v Plzni, Horního zámku
Vimperk a vrchnostenské okrasné zahrady na Pernštejně. Ze
státních zdrojů se podařilo letos získat 197 milionů korun na
obnovu zámeckého kopce v Náchodě či 55 milionů na obnovu

letohrádku Bellarie v Českém Krumlově. NPÚ se rovněž zapojil
do zvláštního investičního programu pro rezort kultury, pro
nějž stát uvolnil miliardu korun na podporu subjektů zasaže-
ných protikoronavirovými opatřeními. Tyto prostředky NPÚ
využije pro 38 projektů obnovy památek. 

10 nejnavštěvovanějších památek 
ve správě NPÚ 

rok 2020 (do 12. 10.)                      rok 2019 
Lednice                       256 000               Lednice                      389 000
Český Krumlov         190 800               Český Krumlov         386 000
Hluboká                     181 800               Hluboká                     293 000
Valtice                        134 300               Valtice                        212 460
Karlštejn                    120 100               Karlštejn                    212 410
Trosky                           99 800               Kroměříž                    178 000
Kroměříž                      79 600               Konopiště                  147 000
Bouzov                         76 800               Trosky                         117 000
Bečov                            73 800               Křivoklát                    111 000
Buchlovice                   71 400               Bouzov                       110 000

Děkujeme návštěvníkům za jejich přízeň a podporu, kterou
nám zachovali i v této složité době.

Národní památkový ústav patří k nejvýznamnějším pamě-
ťovým institucím v České republice a je zároveň největší pří-
spěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zá-
kony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada
odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Posky-
tuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů,
metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozví-
jení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis ta-
ké vede. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých
předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje
v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné
složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných
pracovišť se sídlem v každém kraji. Jako vědecká a výzkumná
organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha pro-
jektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání
v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Ve-
dle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku
státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti.

              Informace poskytla                 Jana Hartmanová, 
tisková mluvčí NPÚ

Památky předčasně ukončily sezonu, letos je navštívilo 3,6 milionu lidí

Státní zámek Lednice

Návštěvnost Národního hřebčína
Kladruby nad Labem

Národní hřebčín Kladruby nad Labem v okrese Pardubice je chov-
nou stanicí běloušů českého plemene starokladrubských koní. Vraníci
stejného plemene se chovají v hřebčíně ve Slatiňanech. V hřebčíně je
chováno přibližně 300 starokladrubských koní, probíhají v něm zkoušky
výkonnosti hřebců, drezúrní i jiné závody a řada akcí pro veřejnost. Praxi
v tomto hřebčíně zde získávají i studenti Středního odborného učiliště
zemědělského v Kladrubech nad Labem, které je zaměřeno na chov koní
a jezdectví. Areál hřebčína s okolní krajinou je od roku 2019 zařazen na
Seznam světového dědictví UNESCO. 

A jaká byla návštěvnost Národního hřebčína Kladruby nad Labem
v letošním roce? Nejvíce turistů přijelo do Kladrub v době letních prázd-
nin. Akcí a mimořádných návštěv v Kladrubech nad Labem se zúčast-
nilo téměř 1500 hostů. Asi nejvíce tomu bylo v rámci Mistroství ve spře-
žení ČR a Mistrovství východočeské oblasti, které se konalo 10.–13. 9.
2020. V průběhu roku 2020 i přes omezení způsobené pandemickou
situací na jaře a také nyní na podzim zavítalo do Kladrub 27 730 ná -
vštěvníků. Jen pro porovnání například v roce 2018 to bylo přes 80 000 ná -
vštěvníků. Doufejme, že se vše okolo pandemické situace postupně
zlepší a do jednoho z nejstarších hřebčínů na světě se turisté zase na-
vrátí. 
                                             Text: MG, Fotografie: archiv NHKL, 
                                             (čísla poskytla Michaela Procházková NHKL)

„Letošní zámecká sezó na,
kdyby se měla hodnotit jed-
ním slovem, asi bych použil
slovo „zvláštní“. Zvlášt ní totiž
v mnoha ohledech opravdu
byla. Celý svět v letošním ro -

ce čelí nákaze covid-19 a opatřením s ní spoje-
né. Omezení a opatření pro zvládnutí nákazy se
nevyhnula ani nám v Cholticích. Sezóna normál-
ně začíná první dubnový víkend a končí posled-

ním říjnem. Letos tomu ale poprvé bylo jinak.
„No vý návštěvní rok“ nám začal až 13. června
bez fanfár, bez tradičního zahajovacího karne-
valu pro děti. Přes první nejistotu, jestli se lidé ne -
budou bát přijít, se vše rozeběhlo až nad očeká -
vání dobře. Návštěvnost v uplynulých měsících
byla stejná jako v minulých letech za stejné ob-
dobí. Jediné, co se změnilo, bylo složení prohlídek.
Ubylo hromadných zájezdů (zejména senio -
rů) a naopak až překvapivě 1,5x narostl počet

návštěvníků – rodin s dětmi na „rodinné vstupen -
ky“. Dokonce se nám podařilo uspořádat i někte -
ré tradiční akce. Pivní slavnosti v srpnu a v září
festival Choltický deštník a Burčákové slavnosti.
Víc se již nedalo, v letošním roce došlo celkem ke
zrušení dalších jedenácti akcí. Rádi bychom ještě
letos uspořádali „Advent na zámku“, ale vzhle-
dem k ne příznivému výhledu asi nedojde ani na
ten. Na této situaci se dá najít i mírné pozitivum.
V do bě uzavření zámku se nám totiž podařilo
zrealizovat několik vylepšení v 1. prohlídkovém
okruhu. Bez uzavření zámku na jaře by to mož-
né nebylo. Doufáme, že sezóna 2021 proběhne
již normálně a že si to všechno vynahradíme.“

Zeptali jsme se kastelána Lukáše Rychteckého, 
jaká byla sezona na choltickém zámku
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Není účelem tohoto článku informovat o tom, jak vznikla pověst o Pře -
louči ‒ městu, ve kterém prý žijí hloupí radní a obyvatelé ‒ tedy o Kocour-
kovu. To je již velmi pěkně shrnuto v příslušných kapitolách I. a III. dílu
Dějin města Přelouče od Petra Vorla, Jana Tetřeva a Hany Vincenciové.
Uveďme jen, že pověst vychází ze skutečné (z dnešního pohledu nepříliš
vtipné) události, která se stala v našem městě roku 1598 a která pak byla
zveličená v dalších staletích do podoby humorných maloměstských histo-
rek. Svůj výčet historici ukončili zhruba k roku 1922. Spíše se zde pokusí-
me vyložit, jak se „kocourkovská“ pověst rozvíjela v minulém století a jak
Přelouč (a částečně i Přeloučsko) pronikla do populární kultury (převáž-
ně) 20. století. A to nejen v celorepublikovém kontextu, ale též regionálním.
Jednotlivé zmínky mnohdy náhodně objevil autor tohoto textu, případně
na ně byl upozorněn. Výčet si neklade nárok na úplnost.

V prvním díle článku se budeme věnovat hlavně literatuře, resp. přesněji
řečeno beletrii. Začneme ještě menším exkurzem do přelomu 19. a 20. sto -
letí, kdy v letech 1888–1906 vydával Alois Jirásek své slavné dílo F. L. Věk.
Děj tohoto historického románu se, jak známo, odehrává na přelomu
18. a 19. století v době národního obrození. I zde najdeme několik zmí-
nek o Přelouči (za upozornění děkujeme p. Ladislavu Lindnerovi-Kyla-
rovi). Konkrétně ve IV. díle je v 8. kapitole scéna, ve které vystupuje směšná
ženská postava, které je na dotaz, kdy bude pražský magistrát rozdávat
chudým dříví a peníze, odpovídáno „ ,To jsou snad z Přelouče,' odpovídal
posměšný hlas, ,nebo furt spali nebo jim jejich pan farář –' “. Dále jsou
zde dvě klasické zmínky související s Honzou Kolohnátem z Přelouče (více
např. viz autorův článek v Přeloučském Roštu 12/2017) ‒ ve III. dílu a 2. ka -
pitole (postava Václava Tháma zde odpovídá na dotaz, jak se daří v divad-
le): „A taky nač by chodili. [...] Na ,Honzu z Přelouče'? Aby viděli, jak při-
jede na kobyle a jak kobyla dělá extempore?“) a také v V. dílu a 7. kapitole.

V roce 1895 vyšla půvabná nenáročná novela s názvem Rok mezi Pře-
loučí a Prahou. Kus komedie českého života. Napsal ji Václav Řezníček pod
pseudonymem Autor Nejmenovaný. Čtenář lačnící po přeloučských reá -
liích ale brzy zjistí, že název našeho města zde slouží pouze jako geografická
pomůcka – děj se totiž odehrává zcela zřejmě v Kolíně.

Své rodné město zvěčnil v některých svých dílech také spisovatel Fran-
tišek Flos (1864–1961), od jehož úmrtí uplyne v lednu 60 let. Flos je známý
spíše svými dobrodružnými romány pro mládež (Lovci orchidejí, Z pra-
lesů Konga, Na Modrém Nilu apod.) a bývá někdy považován za českého
Julese Verna. V několika svých textech ale Flos vyšel z přeloučských reálií.
Můžeme jmenovat jeho vzpomínkové povídky Drnaj a hlavně Naše ulič-
ka, které byly publikovány přinejmenším v Přeloučském Roštu v letech
2010–2011. Vzpomíná zde na své dětství v Přelouči.

V roce 1910 pak Flos vydal tiskem knihu Rozvrat a jiné povídky. Najde-
me zde autorovo věnování tohoto znění: „SVÝM DRAHÝM RODIČŮM
A RODNÉMU MĚSTU PŘELOUČI. Vzpomínaje vděčně na Vás, musím
vzpo mínati též na místa, kde jsem býval šťasten“. Je zde také povídka
V pou tech, při jejímž psaní využil Flos velmi pravděpodobně částečně ta -
ké reálií maloměstské Přelouče. Jedná se o klasický text (z tehdejší součas -
nosti) z přelomu 19. a 20. století, jehož zápletka se točí kolem nešťastné
lásky a vztahu rodičů a dětí. Přelouč zde sice není výslovně zmíněna (je
uváděna dle dobových zvyklostí pouze jako „městečko P...“), ale některé její
reálie jsou zde zachycené. Je to „takové odstrčené městečko [...] v úrodné
polabské rovině“, kde byla železniční stanice vybudována poměrně daleko
za městem (což na Přelouč v polovině 19. století skutečně sedí). Dále od
města leží v povídce také cukrovar a „sušírna na čekanku“, která u nás
skutečně byla v místech pozdější čokoládovny Ego. Naproti nádraží je též
hostinec. Vlastní děj je již Flosovou licencí a Přelouče se příliš netýká.

Flos vůbec často využíval ve svých dílech autobiografické prvky. Pří-
kladem může být novela Probuzští hoši vydaná roku 1913. Popisuje osu-
dy autorovy a jeho spolužáků z přeloučské školy, odehrává se víceméně
v 2. a 3. čtvrtině 19. století a středobodem děje je městečko Probuz, neboli
Přelouč. Ve vydání dochovaném v přeloučské městské knihovně jsou v tex-
tu dokonce dvě historické fotografie Přelouče (viz ilustrace) a na konci vpi-

sek, jak se postavy jmenovaly ve skutečnosti. Ve sbírce Pětilístek z roku 1925
najdeme další dvě povídky. Poměrně známá je Lidé z rasovny, která po-
pisuje osudy rodiny uprchlého francouzského občana, který našel nové
bydliště v Přelouči (časově se pohybuje víceméně v první polovině 19. sto -
letí). Půvabná je také povídka Půjčka za oplátku odehrávající se z části opět
v Probuzi/Přelouči, ve které vzdal Flos hold své matce.

Poměrně známé je dílo Bílý dvůr. Román z Polabí od spisovatele Jose -
fa Haise Týneckého, které vyšlo zřejmě roku 1913. Odehrává se v tehdejší
současnosti a to zejména na jižním Přeloučsku (Brloh a okolí). Hlavním
hrdinou příběhu je pražský novinář, který přijede do Brlohu (v románu je
ovšem uváděný jako Doupov) na letní byt. Příběh končí romanticky, hrdi -
na si najde v Doupově svoji budoucí manželku. V knize jsou také pěkné
popisy přírody a krajiny jižního Přeloučska. Najdeme zde ovšem i některé
přeloučské reálie (popis nádraží, centra města a podobně).  

Zajímavé zmínky o Přelouči jsou ve známém díle Večery na slamníku
od Jaromíra Johna, které vyšly poprvé již roku 1920 (za upozornění dě-
kujeme p. Jaroslavu Praislerovi). Jsou to povídky odehrávající se v období
první světové války. Hned v první povídce s názvem Honza je popisována
cesta protagonistů vlakem od Bohumína na Prahu: „Najednou – Česká
Třebová – Pardubice a – hrome – Přelouč [...]“. Můžeme za spojením „a hro -
me“ snad tušit narážku na Kocourkov? Možné to je. Druhá zmínka je v po -
vídce Tetičky, ve které čteme také následující věty: „To jsi nám chlapče, udělal
radost! Z Hradce jedeš? Odkud? A kdes byl? V Přelouči jsi nebyl? Neznáš tam
nějakého Skřivánka? Taky je u vašeho regimentu. Jakpak bys ho neznal? [...]“.

Jižní Přeloučsko a okolí Svojšic před sto lety zachytil pozoruhodně
v podstatě reportážní formou spisovatel Karel Novotný (1876–1927) v jed -
né kapitole publikace Co jsme poznal srdce Tvé (1921), která je věnována
Julii Havlíčkové-Sýkorové, rodačce ze Svojšic.

Použitá literaura a prameny (výběr):

VOREL, Petr. Dějiny města Přelouče. 1. díl. 1086–1618. Přelouč: Město Přelouč,
1999. 223 s.

TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl třetí, 1848–1918.
Přelouč: Město Přelouč, 2004. 307 s.

JIRÁSEK, Alois. F. L.Věk. 3. díl. Praha: SNKLHU, 1954. 519 s.
JIRÁSEK, Alois. F. L.Věk. 4. díl. Praha: SNKLHU, 1954. 479 s. 
JIRÁSEK, Alois. F. L.Věk. 5. díl. Praha: SNKLHU, 1954. 548 s. 
JOHN, Jaromír. Večery na slamníku: sólové výstupy, zpovědi, banality a sentimenta-
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PRAHA – Nováčci ragbyové ligy hráči RC Přelouče mají za sebou zá-
kladní část nejvyšší soutěže a i přes šest porážek a jednu výhru ji
hodnotí spíše kladně. Přelouč totiž v žádném utkání vyloženě nepro-
padla a s každým soupeřem sehrála vyrovnou partii. 

O bilanci ragbistů Přelouče se postaralo devět hráčů, kteří po-
ložili 15 pětek, proměnili 7 trestných kopů a 12 následných kopů
po pětce. Celkem získali 120 bodů. 

Nejúspěšnějším bodujícím hráčem se stal Jan Kohout s 35 body,
před Janem Čížkem 25 body a Vítem Rozkošným s 24 body. Další-
mi hráči, kteří položili po jedné pětce byli Krejzl, Nevrlý, Jakub Čí-
žek, Trunec, Pavelka a Doležel. Ti získali pro Přelouč každý z nich po
pěti bodech. 

Nejvíce pět pětek položil Jan Čížek, nejvíce trestných kopů pět
proměnil Jan Kohout a nejvíce následných kopů po pětce 12 pro-
měnil jako jediný hráč, který je kopal s úspěšností dvanáct z pat-
nácti, Vít Rozkošný.

„Budeme se nyní snažit co nejlépe připravit na druhou část sou-
těže, jestli k ní vůbec třeba na jaře 2021 dojde. Jinak jsme po základ-
ní části při pěti neodehraných utkáních na sedmém místě,“ konsta-
toval hrající trenér Jan Čížek. 

„Jak bylo již řečeno, základní část jsme zvládli velmi dobře a všem
dokázali, že do nejvyšší soutěže patříme. Co se dál ve sportovním
prostředí momentálně bude dít uvidíme, ale rozhodně nebudeme
zahálet, všichni si nyní vyléčí drobné šrámy a zranění a budeme,
pokud to vůbec půjde poctivě trénovat a připravovat se na další
zápasy,“ dodal trenér Martin Kohout. 

Připomeňme si, že hráč Přelouče to byl, který se zasloužil o jed-
nu kuriozní situaci, která se v podzimních utkáních stala. Vše se
odehrálo při utkání Tatra – Přelouč, kdy hráč hostujícího týmu Voj-
těch Horáček se podařilo vyběhnutím proti následný kop kopají-
címu hráči Tatry srazit míč a tak zabránit získání dvou bodů ve
prospěch Tatry. 

Ligových utkání RC Přelouče 2020
Sedmé kolo 10. října 2020
RC Praga Praha – RC Přelouč                                     31:07 (19:07)
Pětky: 5:1 * Body Přelouče: Rozkošný 2, Jan Čížek 5 

Šesté kolo 3. října 2020
RC Přelouč – RC Slavia Praha                                     31:24 (10:19)
Pětky: 4:4 * Body Přelouče: Jan Kohout 8, Rozkošný 8, Pavelka 5,

Doležel 5, Jan Čížek 5 

Páté kolo 26. září 2020
RC Mountfield Říčany – RC Přelouč                           30:13 (16:3)
Pětky: 4:2 * Body Přelouče: Trunec 5, Čížek Jan 5, Kohout Jan 3

Čtvrté kolo 19. září 2020
RC Přelouč – RC Dragon Brno                                      26:41 (5:31)
Pětky: 4:4 * Body Přelouče: Kohout Jan 10, Čížek Jakub 5, Čížek

Jan 5, Rozkošný 6 

Třetí kolo 12. září 2020
RC Tatra Smíchov Praha – RC Přelouč                       37:21 (15:7) 
Pětky: 7:3 * Body Přelouče: Krejzl 5, Kohout Jan 5, Nevrlý 5, Rozkošný 6

Druhé kolo 29. srpna 2020
RC Přelouč – JIMI Vyškov                                                 9:30 (9:13)
Pětky 0:5 * Body Přelouče: Kohout Jan (2TK) 6, Rozkošný (TK) 3

První kolo 22. srpna 2020
RC Sparta Praha – RC Přelouč                  48:13 (24:3), pětky 6:1)
Pětky: 6:1 * Body Přelouče: Čížek Jan 5, Rozkošný Vít 5, Kohout Jan 3.

Aktuální tabulka 

1.     Mountfield Říčany               6     5     0     1       202:110       25
2.     JIMI RC Vyškov                      6     5     0     1       204:114       25
3.     RC Tatra Smíchov                 5     4     0     1       194:98         20
4.     RC Sparta Praha                    5     4     0     1       129:75         18
5.     RC Praga Praha                     5     2     0     3       112:119       10
6.     RC Dragon Brno                   6     2     0     4       146:228       10
7.     RC Přelouč                             7     1     0     6       120:243         6
8.     RC Slavia Praha                     6     0     0     6       100:220         4

Tým RC PŘELOUČ: Novák, Staněk, Dušek, Čejka, Horáček, Charvát,
Trunec, Pánek, Hanč, Šmíd, Suchý, Jech, Krejzl, Dostál, Rozkošný, Jan
Čížek, Pavelka, Doležel M., Nevrlý, Petržilka, Čížek Jakub, Kohout Jan.

Petr Skála
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Jediným týmem, který odehrál všechna ligová utkání je Přelouč 
s bilancí 1 výhra – 6 porážek

Přelouč v popkultuře 20. a 21. století/doznívání pověstí o Kocourkovu
1. část

Ragbisté Přelouče jako nováčci první ligy si nevedli špatně 
ani v domácím prostředí proti Vyškovu (Foto: Petr Skála)

Jan Čížek na snímku s míčem položil nejvíce pět pětek.
Tu první Spartě Praha hned v prvním kole (Foto: Petr Skála)



Půl století po Kosmovi (roku 1163 a 1165) za -
ví tala do našeho kraje další skvělá osobnost – praž -
ský biskup Daniel I. Pojďme si jej dnes představit.

Poslechněme si nejprve část chvály, kterou za-
znamenal mnich Jarloch v souvislosti se zápisem
o Danielově smrti: „Stěží lze vylíčit, jak byl tento
biskup Daniel moudrý a výmluvný, jak byl pro-
spěšný Boží církvi a oblíbený na císařově dvoře.
Jeho památka je požehnaná nejen u těch, kdo ho
znali, nýbrž i u těch, kdo o něm pouze slyšeli. Me -
zi jinými dobrými vlastnostmi, jimiž oplýval, měl
i tu milost danou mu od Boha, že se z nejpokorněj -
šího sebezpytování takřka celý rozplýval v slzách,
kdykoli přistoupil k Božími oltáři. Každý den se
modlil celý žaltář až do konce, což bylo obdivu-
hodné u člověka tak zaneprázdněného… Velmi
často si také získával přímluvy svatých litaniemi
a v jejich seznamu odříkal nejen otce Nové smlou -
vy, nýbrž i starodávné svaté, kteří žili za časů Zá-
kona i před ním.“

Přesto nebyl Danielův život, jak ještě dál uvi-
díme, bez sporů a bojů.

Životaběh biskupa Daniela I.
O počátcích života Daniela jsou zprávy velmi

strohé. Známe jméno jeho otce – byl jím Mag-
nus, kronikář a kanovník pražské kapituly, stráž-
ce knihovny svatováclavského kostela. Svůdnou
představu vytváří dopis opata Huga z Prémontré,
v němž nazývá Hugo Daniela synovcem olomouc -
kého biskupa Jindřicha Zdíka. Pokud bychom ne-
kriticky přijali všechny mlhavé náznaky a indicie,
vyjevila by se nám tu řada slavných jmen patří-
cích jediné rodině – Kosmas, jeho synové Jind -
řich Zdík a Magnus (snad opravdu bratři) a jeho
vnuk Daniel. Nacházíme se ve století, v němž by
vznik takové vlivné kněžské rodiny byl dost dob-

ře možný. Celibát kněží začal být v českých ze-
mích prosazován, a to se značnými obtížemi, až
od poloviny 12. století.

Příbuzenství zmíněných osob dnes naplno
těžko prokážeme, jsou tu ale jiné znaky, jež z do-
tyčných tvoří homogenní skupinu. Je to například
kvalitní vzdělání – v případě Daniela v Paříži. Po-
byt v Paříži znamenal i rozhled, jakési univerza-
listické evropanství a také navázání důležitých
kontaktů. Zaměřme se však na jinou podstatnou
zkušenost – setkání s tajuplným světem zázraků.
Daniel následující příběh vyprávěl želivskému
opatu Gotšalkovi a dle něj ho zaznamenal mi-
levský mnich Jarloch.

V sousedství Paříže žil v klášteře opat obdaře-
ný „prorockým duchem“. K tomuto opatu přišel
jednoho dne chlapec, synovec probošta hlav ní -
ho kostela, a požádal ho, jestli by mohl přijmout
řeholní roucho. Opat mu vyhověl, ale když se
o všem dozvěděl probošt, zvolal: „Při svatém opa -
tovi a abatyši, ten tam nezůstane!“ Třikrát žádal
o navrácení chlapce, a když mu nebylo vyhově-
no, odvlekl chlapce násilím. „Když to opat, člo-
věk Boží, viděl, řekl mu v přítomnosti všech ne-
nuceným tónem: „Protože jsi znesvětil svaté mís to
a potupil jsi nikoliv nás, nýbrž Ducha svatého, hle,
ode dneška za osm dní tě povolávám před soud
věčného Soudce, a tam se mi za tuto opovážli-
vost budeš zodpovídat.““ Probošt si z té řeči mno -
ho nedělal, velice se však ulekl, když se sedmého
dne dozvěděl, že opat zemřel. „Okamžitě ho
(tj. probošta) zachvátila horečka a on přežil pou -
ze tu noc, takže se naplnilo proroctví toho, kdo
předpověděl, že osmého dne po své opovážli-
vosti zemře a bude se mu zodpovídat před Kris-
tovým soudem.“

Jisté je také to, že pražský biskup Daniel I.
a olomoucký biskup Jindřich Zdík měli mezi se-

bou vztah žáka a učitele, nebo lépe řečeno – po-
kračovatele a vzoru. Spojovaly je dohromady sna -
hy o emancipaci církve a podpora reformních
snah, zvl. premonstrátského řádu. K pomyslné-
mu „předání štafety“ či spíše žezla došlo v rozme-
zí let 1148–1150. Roku 1148 se totiž Daniel stal
pražským biskupem a roku 1150 Jindřich Zdík
zemřel. Času na vzájemné ovlivnění měli však
oba muži více, Daniel se v okruhu Zdíkových spo -
lupracovníků objevoval už v předchozích letech.

Tažení k Milánu 
a v císařských službách

Diplomatické působení biskupa Daniela I.
přineslo v následujícím desetiletí mnoho úspě-
chů. Ty se týkaly přímo i panovníka české země
Vladislava. Danielovou zásluhou bylo uzavření
sňatku knížete Vladislava II. s Juditou, dcerou du -
rynského lanckraběte, a také udělení královské-
ho titulu českému panovníku. Tato korunovace
českého krále Vladislava I. souvisí přímo se slav-
ným tažením císaře Fridricha I. Barbarossy proti
Milánu roku 1158.

Vladislav I. byl korunován 11. 1. 1158 na sně-
mu v Řezně. Záhy poté oznámil v Praze svůj úmysl
(slib) táhnout s císařem proti Milánským. Na sně -
mu předáků v Praze tato zpráva vyvolala pozdvi -
žení. Zvláště někteří ze starších urozených pánů
se bouřili, věc nebyla předjednána s nimi a také
říkali, že ten, kdo k této myšlence krále přiměl, by

Vážený čtenář si možná říká, čím se zabý-
vá správce muzejních sbírek města Přelouče
v době, kdy jsou zavřené výstavy a nekonají
se ani přednášky. Stejně jako na jaře využil i na
podzim situace a věnoval se opět více práci
v depozitáři a zapisování nových předmětů do
sbírek. V říjnu zapsal např. do sbírek dva vel ké
soubory, vlastně části pozůstalostí, dvou vý-
znamných přeloučských občanů 20. století.
Ani jeden z nich se v Přelouči sice nenarodil,
ale oba zde strávili značnou část svého života.
Jedná se o sbírku cestovatele a propagátora
tu ristiky Karla Šmída (1948–1999) a ekonoma
prof. Bohuslava Sekerky (1937–2019).

Karel Šmíd se proslavil jako expert na Afri -
ku a Orient, zabýval se touto problematikou
už od konce 60. let 20. stol. Založil několik
spol ků, které měly tyto části světa u nás pro-

pagovat, nejvíce známý byl Orient Club. Šmíd
sám procestoval 94 zemí a vedl řadu expe-
dic. V roce 1999 také v Přelouči založil turis-
tické a informační centrum INFAK. Do sbírek
na podzim 2020 jeho rodina věnovala celkem
44 předmětů z Afriky a Asie (kožené štíty, dře-
věné sošky, sádrové odlitky apod.). Více infor-
mací k tomuto přírůstku plánujeme přinést
v Přeloučském Roštu v čísle 3/2021. Na foto-
grafii vidíme hudební nástroj sanza z Kame-
runu (kmen Bamiléké), který získal Šmíd do
své sbírky koncem 60. let 20. stol.

Prof. Bohuslav Sekerka byl významný eko -
nom. V době tzv. pražského jara se podílel
na plánovaném přechodu Československa na
tržní hospodářství, stál u počátků výpočetní
techniky v ekonomii, působil na řadě čes -
kých univerzit a v bankovních institucích. Je
také autorem množství odborných publikací
a skript. V podstatě od poloviny 50. let 20. stol.
žil v Praze. V Přelouči absolvoval část základ -
ního a středního vzdělání a později se do „rod-
ného“ domu čp. 127 v Komenského ulici čas -
to vracel tzv. „na chalupu“. Jeho rodina nám
věnovala část jeho pozůstalosti, která pokrý-
vá nejvýznamnější etapy Sekerkova (nejen)
profesního života. Jedná se převážně o tisky
a knihy. Správce muzejních sbírek vše pře-
hledně rozdělil do 79 inventárních čísel, tak-
že případný budoucí badatel zabývající se
osobností prof. Sekerky bude mít z čeho čer-
pat. Přikládáme ukázku z disertační práce
B. Sekerky Lineárnost Engelových křivek v ana -
lýze poptávky (1965).

Tyto nové přírůstky, které jsme zpraco-
vali za pouhých osm pracovních dnů, tvoří
zhruba jednu třetinu všech dosavadních pří -
růstků za rok 2020 (platí ke konci října)! Dě-
kujeme rodině Šmídově a Sekerkově za spo-
lupráci.

Použitá literatura: 
KOTYK, Jiří. Za Karlem Šmídem. Zprávy Klubu

přátel Pardubicka, 1999, č. 9–10, s. 303–304
ZÁVODSKÝ, Jan. Vzpomínka na významného

přeloučského rodáka, prof. RNDr. Bohuslava
Sekerku, DrSc. Přeloučský Rošt, 2019, č. 12, s. 25

M. Pešta
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Fotohádanka
Nejprve dodatečně gratulujeme Jiřímu Zachařovi, který se te-

lefonicky spojil s redakcí a odtajnil záhadnou říjnovou fotohádanku,
na kterou byla správná odpověď: „Na vzácném snímku fotoateliéru
Šlár z roku 1898 vidíme v popředí zejména tehdejší podobu jižní fron-
ty východního konce dnešní Pražské ulice (domy čp. 20, 21 a 22). Teh-
dy byly tyto domy ještě přízemní. Relativně podobné je dnes již jen
čp. 22 (nyní potraviny Bala Bonni), dům čp. 21 (dnes Vinotéka a Ga-
lerie Kotýnek) vyrostl v dnešní podobě právě v roce 1898 a dům
čp. 20 (v současnosti Policie ČR) se stal patrovým až roku 1932, pů-
vodně sloužil pro Městskou spořitelnu. Historicky zde máme zástavbu
doloženou k roku 1518, určitě zde ale byla i před tímto datem.“

Výhercem listopadové fotohádanky se stala Vlasta Malinská,
gratulujeme. Správná odpověď této fotohádanky zněla: „Na zajíma-
vé (ale velmi matoucí) fotografii z doby kolem roku 1965 vidíme
vjezd na Sokolovské náměstí z dnešní Pardubické ulice od jihový-
chodu. Velký dům v popředí dnes již neexistuje, nachází se přesně
v místech současného kruhového objezdu. Dům v pozadí (nad kte-
rým je napsáno KS) má čp. 373 a byly zde dříve Komunální služby.
Vedle něj je část domu čp. 238. Pro lepší představu můžeme uvést

(přestože v historii žádné „kdyby“ neplatí), že kdyby dům v popředí
zůstal dodnes na svém místě, zakrýval by nám výhled na dnešní
vjezd k parkovišti u obchodního domu Billa.“ Pro oba výherce je
v redakci Roštu připravena malá věcná odměna. Na novou fotohá-
danku zasílejte své odpovědi na mail: rost@mestoprelouc.cz.
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Přeloučské muzeum získalo do svých sbírek významné přírůstky

CESTA BISKUPA DANIELA I. DO ŘEČAN NAD LABEM A ZPĚT
1. část

Návrší s řečanským románským kostelem, pohlednice z 60. let 20. století. 
Hlavní oltář tohoto kostela světil roku 1165 pražský biskup Daniel I.

Pražský biskup Daniel I. (klečící muž vlevo) navazo -
val na snahy olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka
(muž na obláčku). Kresba je inspirována zpodob-
něními zmíněných osob ve Flores sancti Bernardi
(podoba Daniela I.) a v Olomouckém horologiu
(podoba Jindřicha Zdíka). Obě památky vznikly

ve 12. století.
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Mnohem větší zátěž však představovalo
přímé ubytování vojska, které se obvykle v při-
dělených vesnicích a městech chovalo jako
v dobytém území. Pardubické panství zůstá-
valo takového vojenského násilí ušetřeno, ne -
boť bylo přímým majetkem panovníka. Hejt-
man panství Kašpar Zeller z Rozenthalu, kte rý
byl jmenovaný do funkce 1621, měl za úkol
místní obyvatele chránit a také zajistit výraz -
nější postup rekatolizace. V souvislosti se zvý -
šeným tlakem arcibiskupa na uvádění kato-
lických kněží na farnosti v rámci komorních
panství přistoupil od roku 1625 k ráznějším
akcím. Jeho zájem se zaměřil v prvé řadě na
změnu konfesijní situace v Pardubicích, kde
měšťany donutil k formální konverzi hrozbou
vězení a hospodářských sankcí. V Přelouči
proběhla změna konfesijní situace ve městě
o něco později a jiným způsobem. 

Roku 1627 byl vydán 
nový zemský zákoník 

a rekatolizační mandát
K zásadnimu obratu v konfesijním vývoji

Přelouče došlo až po vydání nového zemské-
ho zákoníku, tzv. Obnoveného zřízení zemské-
ho z 10. května 1627, kterým byla za jediné
v Čechách povolené náboženství prohlášena
katolická víra. Brzy následoval také nový reka-
tolizační mandát císaře Ferdinanda II. z 31. čer -
vence 1627. Panovník v něm v souladu s prin -
cipy augsburského náboženského míru z roku
1555 nařizoval nekatolické šlechtě buď pře-
stoupit ke katolictví, nebo odejít ze země. Ve
druhé polovině roku 1627 se proto stupňují
náboženské represe i v prostředí komorních
měst, pokud ještě nebyla pokatoličtěna. Tak
i v Přelouči byl v srpnu 1627 jmenován nový
správce fary, kterým se stal předseda místní re-
katolizační komise Dr. Mazurkovič.

Příslušnost 
ke komornímu panství 
znamenala pro Přelouč
ochranu před násilím

Příslušnost k velkému komornímu panství
proto poměrně dlouhou dobu pro Přelouč zna-
menala určitou míru ochrany před svévolný-
mi požadavky vojenských velitelů. Kteří jinak
v místech, kde byli ubytováni na obyvatelstvu
násilim vymáhali potraviny a peníze. I do Pře-
louče byly pravidelně umísťovány kvartýry cí-
sařského vojska, ale jeho vydržování mělo urči -
tý řád. Ani hlavní velitelé císařských vojsk ne-
měli zájem na tom, aby jejich podřízení nižší
důstojníci ve svůj prospěch vydírali obyvatel-
stvo císařského komorního panství. Jednotlivé

oblasti pardubického panství sloužily dlouho-
době k ubytování konkrétních pluků a proto
bylo i ze strany příslušných velitelů žádoucí
uchránit je od svévolného plenění a od záměr-
ného žhářství.

1630 vydal císař Ferdinand II.
městu Přelouči 

důležitou listinu
Dne 22. června 1630 vydal císař Ferdinand II.

listinu, kterou městu Přelouči potvrzoval všech -
na známá starší privilegia. Tuto listinu lze pova -
žovat za symbolické ukončení procesu rekato -
lizace města. Výsady v ní zmíněné se vztahovaly
pouze na katolíky, jinověrci v Přelouči oficiál -
ně neměli provozovat žádné řemeslo nebo
obchod. Nesměli se stát majiteli nemovitostí
a plnoprávnými sousedy, kteří mohli být jme -
nováni do městské rady. Novinkou, kterou
v před chozích listinách města nenalézáme,
byla pasáž týkající se přijímání nových měš-
ťanů do Přelouče, ti směli být pouze katolíky.
Císařská listina dokonce popisuje, jak mají
svou pravou víru nezpochybnitelně prokázat:
zpo vědí před katolickým knězem a násled-
ným přijímáním „pod jednou“. Pokud by byl
za souse da tajně přijat někdo, kdo dané pod-
míky nesplňuje, městu Přelouč jako právnické
osobě by hrozila listina z roku 1630 ztrátou
všech městských privilegií „nyní i na budoucí
věčné časy“. 

Do poloviny třicátých let
17. století 

nebyla Přelouč zničena
O tom, co se v Přelouči dělo v době saské

ofenzívy roku 1631, kdy se do Čech vracely po -
četné skupiny pobělohorských emigrantů ne-
ní známé nic konkrétního. Ustupující saské
jednotky zničily přeloučský most přes Labe,
který měl v době války velký strategický vý-
znam. Z dochovaných pramenů není jasné,
zda ke zničení mostu došlo již v této vojenské
kampani, nebo později v roce 1634, kdy se ve
východních Čechách také pohybovaly saské
vojenské oddíly. Život města byl opakovanou
přítomností domácích i nepřátelských vojsk
a pravidelným zimním „ložírováním“ kompli -
ko ván. Někteří hospodáři opustili své živnosti
a zbývající byli neustálými požadavky vojska
na potraviny, krmivo pro koně a peníze v ho-
tovosti obtěžováni a ekonomicky vyčerpáváni.
Až do poloviny třicátých let 17. století nebyla
Přelouč válkou v její nejhorší podobě přímo
zničena. Od počátku třicetileté války až do
poloviny třicátých let 17. století se v Přelouči
stan dartně obchodovalo s nemovitostmi.

Příchod císařského důstojníka
mezi přeloučské měsťany
Až počátkem května 1635 postihl město

vel ký požár. Neví se, zda jeho vznik souvisel
s válečnou situací nebo vznikl neopatrností,
tak jako většina požárů v 16. století. Pro Pře-
louč byl požár citelnou ranou, nikoli zcela zni -
čující. Život města se podařilo rychle obnovit,
neboť nikde v okolí se v té době přímo nevál-
čilo. Saská vojska už východní Čechy opustila.
Rok 1635 přinesl Přelouči nejen zničující po -
žár, ale také příchod osoby, která vývoj města
výrazně ovlivňovala dalšího čtvrt století a zalo -
žila primátorskou dynastii. V Přelouči a v okol   -
ních vesnicích byl tehdy ubytovaný pluk hrabě -
te z Puchhejmu. Při dlouhodobějším ubytování
vojska hrál důležitou úlohu důstojník, pověře -
ný zajišťováním ubytování. Tuto funkci u toho -
to pluku zastával poručík , který si nechal říkat
Reinwetter z Reinfeldu. Posádka, ve které po-
ručík působil, zřejmě ve městě zůstávala delší
dobu. Pravděpodobně Přelouč sloužila k pře-
zimování Puchhejmského pluku opakovaně.
Poručík proto pobýval v Přelouči trvale a nako-
nec se zde usadil. V roce 1638 se oženil s dcerou
přeloučského primátora a o rok později se sám
stal po svém tchánu přeloučským primátorem.
Přijetí císařského důstojníka mezi přeloučské
měšťany a pozdější usazení do primátorského
křesla mohlo Přelouči přinášet řadu výhod.
V polovině třicátých let 17. století lze dokonce
v případě pardubického panství, chráněného
od přímého plenění, hovořit o jakési válečné
konjunktuře. Císařská armáda potřebovala ve -
dle branců, zbraní a koní také ohromné množ -
ství potravin, textilu, obuvi, koňských postrojů
a dalších výrobků, které byli schopni produko-
vat městští řemeslníci. Města na pardubickém
panství zřejmě v určité fázi války převzala tuto
úlohu a získala tak odbytiště svých výrobků.
Ten to systém technického zázemí nebyl dove -
den do takové dokonalosti jako na Valdštejno -
vě panství. Když se po generalissimově smrti
a konfiskaci jeho majetku roku 1634 vévodství
Frýdlantské rozpadlo, zřejmě přispělo k ožive -
ní poptávky po řemeslné produkci z velkého
par dubického komorního dominia. Dokud se
válka Přelouči přímo vyhýbala, měly zdejší ře-
meslné dílny o práci postaráno. Díky příslušnos -
ti ke komornímu majetku zůstávalo Pardubic-
ko poměrně dlouhou dobu ušetřeno bez uzd-
nému loupení, kterým během války trpěly jiné
kouty Čech. Nakonec se ani této oblasti východ -
ních Čech přímé válečné útrapy nevyhnuly. 

Pokračování v příštím čísle Roštu 
Marcela Danihelková

Použitá literatura: 
Dějiny města Přelouče II. Petr Vorel

p
ro

si
n

e
c 

2
0

2
0

12/20

Historie
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

24

si zasloužil šibenici. Dobře věděli, že tímto pří-
mluvcem byl biskup Daniel. V tu chvíli ale pro-
mluvil král Vladislav jasnou řečí: „Nikdo mne ne-
navedl, abych to panu císaři slíbil, ale z vlastní
vůle tak oplácím poctu, již mi císař udělil.“ A dále
hovořil o tom, že kdo potáhne k Milánu s ním,
tomu se dostane ze strany krále finanční pomoci
i úcty. „ … kdo nechce, ať vezme zavděk ženský-
mi zábavami a zahálkou a s mým svolením zůsta-
ne sedět doma.“ Řeč velmi zapůsobila a zvláště
urozená mládež řičela nadšením.

Úspěšného tažení se „ve službách svého pá-
na českého krále se svým vojskem“ účastnil i bi-
skup Daniel. Od Vincencia, který byl v biskupově
doprovodu, se dozvídáme o Danielových ušlech -
tilých skutcích. Přimlouval se za italského kněze-
-prosťáčka, jenž se sám, ozbrojen pouze prakem,
vrhal na české voje, aby osvobodil své kra jany. Da-
niel se statečně vydal přes chatrný most na řece

Addě, aby poskytoval raněným duchovní útěchu.
(Při té příležitosti utonul biskupův štítonoš Mla-
dorek.) Již při obléhání Milána čeští bojovníci
vypalovali hrady a vesnice, unášeli krásné ženy
a odváděli je do svého tábora. „Pražský biskup Da-
niel je však někdy prosbami, někdy penězi osvo-
bozoval z jejich rukou a svěřoval do opatrování
svému arcijáhnovi, panu Pelhřimovi. Ten je pak ve
svém stanu střežil, občerstvoval, utěšoval a na-
konec bez úhony odvedl do města Milána.“ Da-
niel se nakonec také významně podílel na dojed-
návání mírových podmínek s Milánem.

Biskupa Daniela I. na konci tohoto tažení su-
žovala zimnice. Na přání císaře a proti chuti své-
ho krále zůstal Daniel v Itálii jako císařův diplo-
mat. Přijímal přísahy a rukojmí italských měst,
podílel se na dosazování císařových podestů do
lombardských měst. Málem se stal také obětí
nočního požáru, ale „řízením Božím“ se mu po-

dařilo uniknout, a to pouze v pokrývce, kterou
byl přikrytý, a ve střevících. V následujících letech
se biskup Daniel v císařových službách angažo-
val v otázce řešení papežského rozkolu. Vždy stál
na straně císařova favorita (nejprve Viktora IV.,
poté Paschala III.) a proti Alexandru III.

Právě tento postoj vedl po návratu Daniela
do českých zemí (na počátku 60. let) k rozklížení
vztahů zvl. s některými představiteli kléru – ti
uznávali za papeže Alexandra III. Tento postoj
paradoxně zastávali právě představitelé reform-
ních řádů, které Daniel I. pomáhal uvádět do čes -
kých zemí. Nakonec ochladly i vztahy s panovní-
kem českých zemí Vladislavem.

V tomto období a s těmito zkušenostmi zaví -
tal biskup Daniel I. do našeho kraje. V příštích po -
kračováních zaměříme svou pozornost právě na
tyto cesty.            (pokračování v únorovém Roštu)

Text, foto, ilustrace Martin Štěpánek
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Přelouč po bitvě na Bíle hoře – válečná léta 1618–1648 – díl II.

Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Socha sv. Jana Nepomuckého ve Vápně

V našem malém seriálu o drobných kamenných památkách jsme už do-
konce několikrát psali o sochách svatých. Svatých je relativně mnoho a jejich
soch je také poměrně dost. Tak koho už známe? Samozřejmě svatého Václa-
va, Gotharda, Jana Nepomuckého a dále také Pannu Marii a Ježíše Krista.
Každý z nich má své tzv. atributy (symboly), podle kterých je poznáme. Ve
Vápně je ale jeden svatý se šlechtickým erbem.

V obci Vápno najdeme před domem čp. 4 (nyní je zde pošta) pěknou
pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého. Podstavec sochy má délku 78 cm
a hloubku 42 cm, vysoký je 175 cm. Následuje menší sokl a pak samotná so-
cha, která má výšku asi 150 cm. Na rokajovém podstavci vidíme charakte-
ristický erb rodu Kinských, někdejších majitelů panství (od roku 1611 do
poloviny 19. století). Na soklu je patrný nápis „B. KAFKA/Cerv. Kostelec“.
Vápenský svatý Jan Nepomucký se nijak zásadně neliší od podobých soch
na jiných místech. Dílo je dnes skryto mezi třemi lípami, takže v létě je po-
měrně špatně viditelné. Stav památky je nicméně dobrý.

Vznik díla lze datovat do roku 1766 (též viz nápis na zadní straně pod-
stavce), autor není literatuře zná -
mý. Nicméně v současnosti je pů -
vodní již jen podstavec, samotná
socha je velmi pravděpodobně
replika z dílny nejspíše Břetislava
Kafky (1891–1967) z Červeného
Kostelce, který se, jen pro zají ma -
vost, věnoval úspěšně také ex -
pe rimentální psychologii. Vznik
rep liky datuje obecní kronika do
září 1934. Rokaj je typický ozdob -
ný prvek, který u nás bývá řazen
do období rokoka (1745–1780),
pod stavec sochy tak lze považo-
vat za rokokový. Socha kupodi-
vu není v současnosti památko-
vě chráněná, ale byla na památku
již dvakrát neúspěšně navržena
(v letech 1990 a 2008). Naposle-
dy byla opravována v roce 2005
p. Ladislavem Jirákem z Přelou-
če, který uvedl do lepšího stavu
na Přeloučsku již celou řadu kříž -
ků, soch apod.

Za pomoc s přípravou článku děkují autoři pracovníkům NPÚ Pardu-
bice (Mgr. Jan Krátký, ing. arch. Jitka Svobodová), NPÚ Praha (p. Karel Dě-
dek), starostovi obce Vápno p. Milanu Málkovi a p. Břetislavu Kafkovi (vnu-
kovi autora současné sochy).

Kapličky, svatí, mostky, pomníky, těch už bylo dost. Kam příště? Tento-
kráte bude malé překvapení.

Text+foto: Jiří Rejl (kurzíva) a Matěj Pešta
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Doplňovačka – soutěž o 2 vstupenky do přeloučského kina nebo věcný dárek
Luštěte s Roštem. Do našeho zpravodaje jsme zařadili pro menší i větší milovníky luštění doplňovačku. V každé

ta jence doplňovačky je ukrytý název zvířete z fotografické sbírky Petra Šimona (www.photosimon.cz).

Správné znění listopadové doplňovačky bylo: Čečetka zimní
Čečetka zimní (Acanthis flammea syn. Carduelis flammea) je drob-

ný pták z čeledi pěnkavovitých.
Její délka těla je 12,5–14 cm, délka křídla: 67–81 mm a váží okolo

14 g. Drobný pták, zřetelně menší než vrabec. Sameček má nápadně kar -
mínově červenou přední část temene a hruď. Pod malým, u kořene šir-
ším, zobákem je výrazná černá skvrna. Kostřec je načervenalý a jemně
čárkovaný (na rozdíl od čečetky bělavé, která má kostřec bílý). Vršek tě -
la a boky jsou hnědé, podélně proužkované, spodek těla je bělavý. Přes
hnědá křídla se táhnou dva světlé křídelní pásky. Na vykrojeném ocase
jsou zespodu dobře patrné široké tmavé středy nejdelších spodních ocas -
ních krovek. Samička má červené pouze temeno, nikdy hruď. U mláďat
červená barva chybí, chybí i černá skvrna na bradě, jsou celkově hněda -
vá, naspodu mnohem hustěji skvrnitá. Je velmi pohyblivá, obratně špl -
há a zavěšuje se na tenkých větvích nebo vysokých bylinách. Létá lehce
a vlnkovaně.

V České republice v posledních třiceti letech bylo zaznamenáno
rychlé šíření čečetek do území severně od Šumavy a postupně byly osídleny nejen české pohraniční hory, ale i níže položené ob -
lasti a od konce 60. let 20. stol. jsou úspěšně obsazována i města včetně těch největších, jako je Praha, Plzeň či České Budějovice.

Hnízdí od dubna do července, většinou 2× ročně. Často hnízdí více párů pohromadě; čečetky mají sklon vytvářet kolonie.
Hnízdo staví samička (jako u většiny pěnkavovitých ptáků). Bývá umístěno na jehličnanech, listnáčích i keřích, zpravidla nevysoko
nad zemí. Je postaveno z jemných větviček, suché trávy, mechu a lišejníku. Hnízdní kotlinka má výstelku z chlupů a peří. Samička
snáší 4–5 vajíček (16,3 ×12,6 mm), na kterých sedí sama, a sameček ji na hnízdě krmí. Mláďata krmí oba ptáci – částečně natráve -
nou potravu jim vyvrhují z vo lete
do zobáku. Po vyhnízdění se vy-
skytuje v hejnech. Ptáci hnízdící
v ČR patrně nejsou tažní, ale jen
přelétaví.

                 Fotografie a text –
                  čerpáno z internetu

DOPLŇOVAČKA
Tajenku doplňovačky, kterou je …,
najdete v prostředním řádku.
1. Ochrana kopyta koně. – 2. Avia -
tička. – 3. Holá rovina. – 4. Příslušni -
ce nejvyšší šlechty. – 5. Nerozvité
kvě ty. – 6. Živočich sající krev. –
7. Převaha. – 8. Událost. – 9. Podvod -
ní plavidlo. – 10. Strava. – 11. Osoba
(zastarale). – 12. Upomínka na účast
v závodě. – 13. Putna (zdrobněle). 
Pomůcka: persóna

Výherkyní listopadové doplňovačky se v rámci losování stala Anna Morávková, gratulu-
jeme. V redakci Roštu, Městský úřad, Přelouč, 3. patro si může vyzvednout poukázku na
dvě vstupenky do kina nebo věcnou odměnu. 
Odpovědi nové doplňovačky zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz. Pro dalšího výherce
je připravená opět odměna.

Přeloučský Rošt – měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, evidenční číslo MK ČR E 11513, číslo 12 – 27. listopadu 2020. 
Vydává: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČO 00274101. Šéfredaktorka Marcela Gryčová. Sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Československé
armády 1665, 535 33 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice
č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992. Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1200. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora. Uzávěrka příštího čísla je 23. 12. 2020.

CITÁTY JANA WERICHA
Listopadová křížovka z galerie citátů Jana Wericha zněla: Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život. Děkujeme všem, kteří zaslali správné odpovědi.
V rámci losování se výherkyní stala Marie Formánková, gratulujeme. Věcná odměna je připravena v redakci Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro. Nové znění
tajenky zašlete jako vždy na e-mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte 466 094 103. Těšíme se na vaše nové odpovědi. 
Nápověda k prosincové křížovce je: Proti hlouposti…
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Příští číslo Roštu vyjde v pátek 8. 1. 2021.


