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Zkušební provoz 
ledové plochy

Koncem února proběhl zkušební provoz a úprava ledové
plochy na novém multifunkčním hřišti. Pomocí rolby se testo-
vala úprava ledu. Bohužel díky stále nepříznivé pandemické si-
tuaci se nepodařilo zprovoznit ledovou plochu pro širokou ve-
řejnost. Vzhledem k stále se stoupajícím venkovním teplotám se
led již udržovat nebude a hřiště se připraví pro letní sezonu. Uvi -
díme, zda alespoň tento povrch bude možné pro veřejnost zpří -
stupnit. Vše závisí na vývoji koronavirové epidemie a souvisejí -
cích opatřeních. 

Fotografie K. Šilhavý, text MG
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Rada města
Dne 8. 2. 2021 se konala 59. schůze Ra -

dy města Přelouče a mimo jiné projedna-
la dohody o výběru poplatků a předávání
dokladů mezi městem Přelouč a společnos-
tí SOP a. s. v souvislosti s uplatněním třídící
slevy v souladu s novým zákonem o odpa -
dech. Zastupitelstvu se doporučilo schvá-
lit poskytnutí dotace Spolku obcí a občanů
proti těžbě štěrkopísku, Žádost ZŠ a PŠ Sví -
tání o finanční podporu na rekonstrukci
školní budovy v Pardubicích, návrh rozpoč-
tového opatření č. 1 rozpočtu města na rok
2021, několik majetkových převodů, finan -
ční dar sbormistra Smíšeného pěveckého
sboru J. B. Foerster Přelouč, z. s., doplnění
podkladů pro pořízení Změny č. 3 Územní-
ho plánu Přelouč dle požadavků vlastníků
pozemků v rozsahu č. 15 až 16 a 18 až 33,
s tím že projednání bude provedeno zkrá-
ceným postupem podle ustanovení § 55a
a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plá nování a stavebním řádu ve znění poz-
dějších předpisů a naopak rada zastupitel -
stvu nedoporučila schválit bod č. 17 – změ -
nu funkční plochy. Dále se zastupitelstvu
doporučilo rozhodnout o několika dotacích
nad 50 tis. Kč na rok 2021 a vzít na vědomí
předloženou územní studii lokality Lipiny
v Přelouči, u které bude podán návrh na
vložení dat do evidence územně plánovací
činnosti. Na této radě se schválily závazné
ukazatele plánu příspěvkových organizací
na rok 2021, dodatek č. 1 SoD „Víceúčelo-
vé hřiště (ledová plocha) – 1. část – Zpev -
ně ní plochy, osvětlení, garáž“ s dodavate-
lem Agro stav Pardubice a. s. s posunutím
termínu ukončení plnění na 31. 1. 2021, ta-
ké se schválilo věcné břemeno, stanovení
odměn členům sportovní komise, komise
bez pečnostní a dopravní dle předložených
návrhů za rok 2020, projednaly se zápisy
ze schůze KMS Tupesy ze dne 23. 1. 2021
a OV Mělice ze dne 30. 1. 2021. Rada ne-
odsouhlasila návrh otevíracích hodin pro
veřejnost na Poště Přelouč od 1. 3. 2021. 

Další v pořadí 60. schůze Rady města
Přelouče proběhla 15. 2. 2021. Radní vzali
na vědomí výsledky inventarizačních prací
k 31. 12. 2020, zápisy ze schůze OV Lohe-
nice ze dne 5. 2. 2021, OV Klenovka ze dne
29. 1. 2021, dále také zápis Sociálně zdra -
vot ní komise ze dne 10. 2. 2021. Schválil
se do datek č. 7 ke smlouvě o závazku veřej-
né služ by „Dlouhodobé zajištění dopravní
obslužnosti územního obvodu města Pře-
louč veřejnými službami v přepravě cestu -

jících“ s dodavatelem ARRIVA VÝCHOD-
NÍ ČECHY a. s. Chrudim, kterým se stanoví
rozsah veřejné služby na 66 849,5 km ve
čtvrtém roce účinnosti smlouvy, tj. od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2021. Projednala se a zastu -
pitelstvu se doporučila schválit smlouva
o uzavření budoucí darovací smlouvy s měs -
tem Přelouč – stavební příprava území „Li -
bušina“ pro budoucí vilovou zástavbu. Rad -
ní také schválili žádost o poskytnutí dotace
z programu Podpora kulturních aktivit v Par -
dubickém kraji pro rok 2021 na projekt „Po -
lanského Přelouč“. Schválily se pronájmy
bytů v ulici Sluneční č.p. 1516 a č.p. 1414,
Přelouč a také prodloužení pronájmu bytu
č. 3 v domě v ulici Za Fontánou č.p. 433, Pře -
louč, výplaty odměn členům komisí místní
samosprávy Lhota-Škudly, Tupesy a Štěpá-
nov a členům komise SPOZ, Kulturní a škol -
ské komise a Komise sociálně zdravotní dle
předložených návrhů za rok 2020. Znovu se
projednala poopravená žádost České poš-
ty, s. p. k plánované změně hodin pro ve-
řejnost a s úpravou hodin s platností od
1. 4. 2021 dle návrhu pošty již radní sou-
hlasili. Rada pověřila Kulturní a informační
centrum města Přelouče k organizaci far -
mář ských trhů, a to včetně jejich technické -
ho zabezpečení. Náklady spojené s pořádá -
ním farmářských trhů budou financovány
z rozpočtu pověřené příspěvkové organi-
zace a výnos z farmářských trhů bude pří-
jmem rozpočtu KICMP. Na závěr rady se

schválil předložený návrh programu pro
XV. zasedání Zastupitelstva města Přelou-
če s termínem konání dne 25. 2. 2021.

Dne 25. 2. 2021 uskutečnilo také první
zasedání zastupitelstva města Přelou če
v roce 2021. Projednaly se zpráva o čin  nos -
ti rady města v období mezi XIV. a XV. zase -
dáním zastupitelstva města, návrhy a stano -
viska výborů majetkového zde dne 17. 2.
2021 a finančního ze dne 10. 2. 2021, dále
také návrhy a stanoviska OV Lohenice ze
dne 5. 2. 2021, OV Mělice ze dne 30. 1. 2021,
OV Klenovka ze dne 29. 1. 2021. Zastupite -
 lé jednali také o návrhu rozpočtového opa -
tře ní č. 1 rozpočtu města na rok 2021, ma-
jetkové převody. Odsouhlasila se smlou-
va o uzavření budoucí darovací smlouvy
s měs  tem Přelouč v souvislosti se stavební
přípravou území „Libušina“ pro budoucí vi -
lovou zástavbu, dále také pořízení změny
č. 3 územ ního plánu Přelouč. Na vědomí
se vza la předložená územní studie lokality
Lipiny v Přelouči, u které bude podán ná-
vrh na vložení dat do evidence územně plá -
novací činnosti. Na programu zasedání by -
ly také žádosti o dotace z rozpočtu města
nad 50 tis. Kč na rok 2021, finanční dar pro
sbor mistra Smíšeného pěveckého sboru
J. B. Foerster Přelouč, z.s. a také návrh na vý -
platu odměn členům výborů za rok 2020. 

Všechna usnesení z rady a zastupitelstva
naleznete na stránkách města.       MG
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Městský úřad Přelouč

Úprava pracovní doby 
na úseku registru řidičů, registru vozidel 

a činnosti technika vozidel
Od 1. března 2021 dojde k úpravě pracovní doby pro veřejnost na úseku registru
řidičů, registru vozidel a činnosti technika vozidel. Na tomto úseku odboru do-
pravy bude možné vyřídit všechny úřední záležitosti pouze od pondělí do
čtvrtka. V těchto dnech lze využít také on-line objednávkový systém. Ostatní
agendy úřadu zůstávají beze změny.

             PONDĚLÍ                8:00 – 11:30          12:30 – 17:00 

             ÚTERÝ                     8:00 – 11:30          12:30 – 13:30

             STŘEDA                  8:00 – 11:30          12:30 – 17:00 

             ČTVRTEK               8:00 – 11:30          12:30 – 13:30

             PÁTEK                     Registr řidičů, registr vozidel a technik – zavřeno
                                               8:00 – 11:30          12:30 – 13:30      ostatní agendy    

Poslední úkon v odpoledních hodinách vždy 15 minut před koncem uvedené doby. 

Antigenní testování 
v Přelouči

MUDr. Radoslav Svoboda provádí testování 
na Covid-19 pomocí antigenních testů. 

Test každý třetí den plně proplácí 
zdravotní pojišťovna. 

Bude se testovat každý týden – 
přesný den a čas testování je nutné domluvit 

na telefonním čísle: 605 876 903 
mezi 9:00-15:00 (Po-Pá)

V případě negativního výsledku 
dostanete potvrzení, které platí po dobu 5 dní.

S sebou:
§ Kartičku zdravotní pojišťovny
§ Občanský průkaz

Adresa testování: 
Autoškola PEML, Pražská 12, Přelouč  
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S novým rokem 2021 nabyl účinnosti no-
vý zákon o odpadech, který přináší nejen pro
podnikatele ale i pro obce a samotné ob čany
spoustu změn. Na obce asi nejvíce dolehne
sku tečnost, že po platek za uložení komunál-
ního odpadu na skládce je závislý od jeho
množství. V letošním roce je pro uplatnění
tzv. třídící slevy stanoveno množství 200 kg
na občana, v případě Přelouče tedy 1 976 tun
komunálního odpadu. Po překročení tohoto
limitního množství, stoupne skládkový po -
platek z 500 Kč/t na 800 Kč/t. V loňském ro-
ce bylo městem na skládku prostřednictvím
svozo vé společnosti a technických služeb ulo -
ženo celkem 2 282 tun ko  munálního odpadu,
což je o cca 300 tun více, než je v letošním ro -
ce výše uvedený limit pro uplatnění slevy. Tato

200 kg hranice se bude každý rok o deset ki-
logramů snižovat, přičemž poplatek za nad-
limitní množství naopak zvyšovat, a to až na
1 850 Kč/t. 

V souvislosti s novým zákonem o odpadech
můžou obce stanovit místní poplatek za sy-
stém nakládání s komunálním odpa dem až
ve výši 1200 Kč na občana a rok. V Přelouči je
tento po platek v současné době stanovený na
600 Kč, což ale zdaleka nepokryje veškeré ná-
klady se systémem spojené; v loňském roce
tento občany uhrazený místní poplatek nepo -
kryl ani polovinu výdajů. 

Snahou nás občanů by tedy mělo být dů-
sledně vytřídit a předat k dalšímu využití co
největší množství využitelného odpadu nebo
ještě lépe vzniku odpadu v maximální míře

předcházet. Začít může každý sám u sebe a to
tak, že nakupovat bude pouze to, co spotře-
buje, a to i s ohledem na velikost, materiál
a ve likost obalu (nejlépe bez obalů), na nákup
chodit s vlastní taškou, pro obědy s vlastní
krabičkou, nepotřebné věci nabízet za odvoz
nebo k pro deji apod., a když už něco vyhodit,
tak důsledně vytřídit a odložit tam, kam pa-
tří. Jedině tak bude snižováno množství od-
padů uklá daných na skládku bez dalšího vy-
užití. 

Do popelnice nebo kontejneru na směs -
 ný odpad patří pou ze odpad po důklad-
ném vytřídění všech nebezpečných složek
(např. plechovky od barev, zbytky barev,
oleje, ře didla, léčiva), všech využitelných
složek (pa pír, plast, sklo, tetrapak, bio,
ko vy, textil, obuv, jedlý olej a tuk) a všeho
použitého elek troza řízení (např. fény, var -
né konvice, toustovače, radiopřijímače,
zá řivky). 

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineár -
ní či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký
je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá
ze dvou důvodů. Tím prv ním je ochrana život -
ního prostředí před rtutí, která je v těchto vý-
robcích v malém množství obsažena. V jedné
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mno-
honásobně vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní prostře -
dí, ale i naše zdraví. 

Druhým důvodem je opětovné materiálo -
vé využití, jež u zářivek a dalších světelných
zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %.
Využitím recyklovaných materiálů při další
výrobě se šetří přírodní zdro je surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou recykla-
cí osvětlovacích zařízení se od roku 2005 za-
bývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP,
který tyto služby zajišťuje i pro naše město.
Obyvatelé našeho města mo hou nejen nefunk -
ční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení,
zdar ma odevzdávat ve sběrném dvoře v ulici
Pardubické 1630, dále v budově MěÚ ve 4. pa -
tře, kde je umístěna malá sběrná nádoba ne-
bo v elektro obchodě při nákupu nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné
zdroje a další vyslou žilá a nefunkční elektroza -
řízení k ekologické recyklaci, díky které jsou
z nich pro opětovné použití získávány dru hot -
 né suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník,
mosaz a další kovy se mohou znovu použít v ko -
vovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vy rábě -
ny např. zatravňo vací dlaždice či plotové dílce

a sklo se používá jako technický ma te riál. Při
recyklaci dochází také k ekologické mu zpraco -
vání nebezpeč ných látek, které někte rá elek-
trozařízení obsahují (např. rtuť v zářiv kách).

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2019
recyklovalo 706 t použitých světelných zdro-
jů, 587 t malých elektrozařízení a 1 586 t vel-
kého elektra. Díky EKOLAMPu se podařilo
opětovně využít přes 95 % materiálů ze svě-
telných zařízení a 90 % materiálů z malých a vel -
kých elektrozařízení. To je dobrá zpráva pro ži -
votní prostředí naší země.

Bohužel stále mnoho českých domácnos-
tí nerecykluje a menší elektrozařízení včetně
úsporných zářivek hází do komunálního odpa -
 du. Z úsporek a dalších elektrospotřebičů se
tak do půdy mohou dostat nebezpečné lát-
ky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Prá -
vě vy mů žete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunk -
čními zářivkami a dalšími elektrozařízeními do -
čtete na www.ekolamp.cz.
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Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že
oproti roku 2019 došlo v roce 2020 k nárůstu
celkového množství domovního odpadu; ten -
to nárůst je celorepublikový a souvisí s epide-
miologickou situací, kdy spousta občanů mu-
sela zůstat doma a pustila se do uklízení skříní,
sklepů, garáží apod. a zbavovala se tak nepo-
třebných a nevyužívaných věcí. Zároveň ale do -
šlo k mírnému zvýšení u produkce využitelné -
ho odpadu, což je žádoucí. Produkce směsného

odpadu zaznamenala mírný nárůst; v roce
2020 v přepočtu na 1 obyvatele představuje
produkce směsného odpadu 174 kg; v roce
2019 to bylo 173 kg na obyvatele. Ačkoliv se
toto množství pohybuje pod celorepubliko-
vým průměrem, je třeba toto množství radi-
kálně snížit (v sousedním Rakousku či Němec -
ku se toto množství pohybuje pod 100 kg na
občana – zdroj internet). Ke skokovému ná-
růstu došlo u nebezpečných odpadů, což je

dá no zvýšením množství odevzdaných barev,
lepidel a pryskyřic obsahujících nebezpečné
látky ve sběrném dvoře, což může opět souvi -
set s úklidem sklepů a garáží.

Již celoročně probíhal svoz biologicky roz-
ložitelného odpadu pomocí hnědých nádob;
od dubna do listopadu probíhal svoz biood-
padu rostlinného původu ze zahrádkářských
kolonií a chatové oblasti Březiňák. Od dubna
byla občanům z bytových domů na sídlišti dá -

Jako každý rok přinášíme přehled druhů
a množství vámi sebraných využitelných slo -
žek domovního odpadu ať již formou sběr ných
nádob, prostřednictvím sběrných surovin nebo
formou sběru žáků v základních školách a zá-

roveň celkový přehled produkce domovního
odpadu. 

V následující tabulce je uveden přehled
množ ství vyprodukovaného domovního od -
padu v období 2016–2020, ať již formou sběr -

ných nádob, prostřednictvím sběrných suro-
vin nebo formou sběru žáků v základních ško -
lách; domovní odpad zahrnuje tyto složky ko -
munálních odpadů: využitelný, nebezpečný,
objemný, směsný: 

Produkce domovního odpadu v roce 2020

Pro doplnění výše uvedené informace uvádíme následující přehled jednotlivých druhů a množství využitelných složek domovního odpadu:

A v přepočtu v kg na 1 občana:

Další tabulka představuje výši finanční odměny, kterou město obdrželo za sběr papíru, plastu, kompozitních obalů, skla, železa, textilu a za
zpětný odběr elektrozařízení:

na možnost třídit a odkládat bioodpad, a to na
pěti stanovištích tříděného odpadu; přes po -
čáteční problémy s čistotou této komodity se
dá říct, že se situace vyvíjí správným směrem.
Svoz plastu a nápojových kartonů od rodin-
ných domů pomocí žlutých popelnic probíhal
nově s frekvencí svozu 1 x 14 dní; i díky tomu
došlo zřejmě oproti roku 2019 k nárůstu množ -
ství. Nově lze do žluté popelnice vhazovat i ple -
chovky od nápojů. V roce 2020 byl zaveden
svoz papíru od rodinných domů pomocí mo -
dré popelnice s frekvencí svozu 1 x 4 týdny;
díky tomu zřejmě i přes výpadek sběru papí-

ru ve školách došlo k nárůstu množství sebra-
ného papíru. Dále probíhal svoz použitého tex -
tilu prostřednictvím bílých kontejnerů; nižší
produkce textilu v loňském roce je způsobena
omezením svozu této komodity z důvodu epi -
demie koronaviru. Rovněž probíhal svoz drob -
ného použitého elektrozařízení prostřednic -
tvím červených stacionárních kontejnerů
a svoz jedlého oleje a tuku prostřednictvím
označených černých nádob; nově je možné
jedlý olej v plastových uzavřených nádobách
odložit na víko při svozu hnědé nebo černé
popelnice. V rámci zpětného odběru bylo ob-

čany v místech zpětného odběru předáváno
použité elektrozařízení. Od kolektivních systé -
mů v rámci tříděného odpadu a zpětného od -
běru použitých elektrozařízení, za sběr textilu
a za prodej skla byla městu vyplacena odmě-
na ve výši 1 666 660 Kč. 

Město Přelouč děkuje všem občanům, kte -
ří zodpovědně třídí, dále svozové společnosti
a technickým službám za spolupráci, základ-
ním školám a sběrným surovinám za nezišt -
nou pomoc při poskytování podkladů spo -
je ných s vykazováním sebraného množství
od padu. 

Nový zákon o odpadech ve vztahu k obcím 
a ukládání komunálního odpadu na skládku

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky 
a jiná elektrozařízení?
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Jízdní řády železniční dopravy na hlavní
trati 010, na níž leží i Přelouč, se hned po Ve -
likonocích (od 6. dubna) výrazně promění. 

Na jaře začnou velké stavební práce (viz
ná sledující kapitola) a s nimi spojené výlu-
ky, které na déle než 2 roky výrazně sníží pro -
pustnost některých úseků na hlavní trati.

K mimořádnému termínu 6. 4., k němuž
obvykle ke změnám jízdního řádu nedochá-
zí, zareaguje nový jízdní řád odklonem části
vlaků na jiné tratě a výraznými provozními
změnami. 

Aby nedocházelo k velkým zpožděním ne -
 bo dokonce i ke kolapsům jízdního řádu, ja-
ko tomu bylo před lety, byla připravena vel -
ká změna, která s plánovanými stavební mi
omezeními počítá. Dojde tak k plánova ným
odklonům části železniční dopravy na jiné
tra tě a tím výraznému omezení počtu vlaků
na trati 010. Osobní vlaky a rychlíky za sta vu -
jící v Přelouči budou zachovány v po dob ném
počtu, ale změní se jejich časové polohy.

Velké stavební práce
Již začala a dále bude intenzivněji postu-

povat rozsáhlá a nákladná modernizace že-
lezničního uzlu v Pardubicích. Stavba potrvá
až do roku 2024 a má vyjít na 6,3 miliar dy Kč.
(Pro zajímavost: To je opravdu obří investi-
ce. Její náklady činí asi 3,5krát více, než stála
komplexní rekonstrukce historické budovy
Národního muzea na Václavském náměstí.)
Ve stanici probíhá úprava kolejí, ve zrekon-
struovaných podchodech přibydou eskalá-
tory, výtahy, vznikne nové 5. nástupiště, nad -
chod na Duklu, a jako další navazující stavba
se zmodernizuje i nádražní budova.

Hlavním důvodem změn a omezení v pro -
vozu je ale především přestavba koridoru
v údolí Tiché Orlice, která bude v blízké do -
bě zahájena. V desetikilometrovém úseku
me zi Brandýsem n. Orlicí a Ústím n. Orlicí ne -
proběhla v devadesátých letech moderniza -
ce jako na zbytku hlavní trati. Úsek sloužil dál
v původní podobě a letos je již rekonstrukce

akutně nutná a zároveň s ní bude spojena
modernizace. Po dobu stavby zůstane ve
zmí něném úseku či jeho části v provozu pro
všechny vlaky pouze jedna kolej. Tomu se
musí přizpůsobit celý jízdní řád dálkových
vlaků od Prahy až na Moravu a do zahraničí,
aby se v omezeném úseku vždy střídalo ně-
kolik vlaků těsně za sebou jedním směrem
a ihned poté opačná skupina vlaků.

Dopady pro Přelouč
Na výše popsané úpravy samozřejmě mu -

sí zareagovat městská doprava v Přelouči, kte -
rou více než polovina všech cestujících využí -
vá pro rychlou dopravu dobře navazující na
vlaky. Jízdní řád MHD se teprve zpracovává.
Příprava úprav není jednoduchá, protože ne -
jen, že téměř všechny vlaky změní časové po -
lohy, ale u různých vlaků dojde k různým po -
sunům a přestane tak bohužel fungovat léta
osvědčený hodinový interval rychlíků, od
nějž je MHD v Přelouči odvozena. (Předběž-
né ča sy odjezdů vlaků v obou hlavních smě -
rech jsou uvedeny na konci tohoto článku.)
Od dubna bude navíc zahájena rekonstrukce
a proběhne uzavírka mostu přes Labe z Pře -
louče směr Břehy a Mělice. 

Konkrétnější informace o změnách měst -
ské dopravy budou otištěny v příštím čísle
Roštu.

Nový jízdní řád na železnici
A jak konkrétně se změní jízdní řád na

hlavní trati 010 Praha – Kolín – Přelouč –
Pardubice – Česká Třebová (– Morava)?

Pokusím se to v pár větách jednoduše
popsat.
1.   Základním omezením, které se zásadně

dotkne třeba Pardubic, bude skutečnost,
že všechny expresní vlaky budou z Kolína
do Brna nově vedeny odklonem po dvoj -
kolejné trati přes Havlíčkův Brod. To se tý-
ká všech EC směr Brno, Bratislava a Bu-
dapešť, vlaků rj směr Brno, Vídeň a Graz

a soukromých vlaků dopravce RegioJet
v trase Brno a Vídeň / Bratislava.

2.  Tím se výrazně odlehčí hlavní trati 010,
na které zůstane z dálkové dopravy do
Brna pouze dvouhodinový interval v Pře -
louči zastavujících vlaků R Svitava. (Tyto
vlaky pojedou v jiných časových polohách
než dosud – tak, aby se mohly bez čekání
vykřižovat s ostatními vlaky v pře stavo va -
ném jednokolejném úseku. Ve směru na
Prahu to bude zpravidla o 21 mi nut poz -
ději, než je tomu v současnosti a ve směru
na Pardubice a Brno budou vlaky zpravid-
la uspíšeny o 27 minut.)

3.  Z dálkové dopravy směr Olomouc a dále
zůstane na koridoru zachována i v do-
bě vý luky jak expresní skupina vlaků, tak
rych líky, které staví v Přelouči. (Odklon
by byl problematický.) Tyto rychlíky bu-
dou oproti současnosti na odjezdu z Pře -
louče v obou směrech uspíšeny jen mír-
ně (o 1–4 minuty). Z důvodu rozdílných
časových posunů různě směrovaných
rychlíků (viz v tomto bodě a v bodě 2) ne -
bude bohužel v Přelouči v žádném směru
zachován hodinový pravidelný interval
rychlíků.

4.  Osobní vlaky na koridoru také podstatně
změní polohu s ohledem na možnosti je -
jich vedení, přípoje, přepravní potřeby atd. 

V tabulce níže jsou pro orientaci uvedeny
předpokládané časy odjezdů zastavujících
vlaků z Přelouče. Osobní vlaky jsou vyzna-
čeny slabě, rychlíky a expresy tučně. 

Do úplného uzavření jízdního řádu může
ještě dojít k drobným změnám. 

V první polovině března by se již defini-
tivní jízdní řád měl objevit na www.idos.cz. 

Odjezdy směr Pardubice
0:11, 4:39, (x, 6) 5:08, 5:49, (x) 5:52, (+) 6:08,
(x, 6) 6:15, 6:27, (x) 6:42, 7:09, 7:49, 8:08,
8:27, 9:49, 10:08, 10:27, 11:49, 12:11, 12:27,
(x) 13:25, 13:49, 14:11, 14:27, (x) 15:27, 15:49,
16:11, 16:27, (x) 17:27, 17:49, 18:11, 18:27,
(x) 19:25, 19:49, 20:08, 21:20, (6, +) 21:52,
22:19, (x) 22:23

Odjezdy směr Kolín a Praha
(x) 4:15, 4:45, 5:09, (x, 6) 5:16, (x) 5:48, 5:59,
6:09, 6:31, 7:24, 7:37, 8:13, 8:49, 9:39, 10:12,
10:49, 11:39, 12:09, (x) 12:31, 12:49, 13:39,
14:09, (x) 14:31, 14:49, 15:39, 16:09, (x) 16:31,
16:49, 17:39, 18:09, 18:31, 18:49, 20:09, 20:37,
20:49, 22:05, 22:57
(x)  – jede v pracovní dny
(6) – jede v sobotu 
(+) – jede v neděli

b
ře

ze
n

 2
0

2
1

3/21

Zprávy z radnice – Odbor životního prostředí
P

ře
lo

u
čs

ký
 R

O
ŠT

6
3/21

Vlaky na hlavní trati pojedou od dubna jinak

Soutěžíme s Roštem a odborem životního prostředí 
o dárkový balíček města Přelouč – 2. kolo

Odpovědi na otázky z únorového Roštu.
1.  Jaký předpis ukládá občanům Přelouče povinnosti při nakládání s komunálním odpadem?
    Obecně závazná vyhláška 

2.  Kde je možné tento předpis nalézt?
    Na stránkách města Přelouče – www.mestoprelouc.cz

3.  Jaké je číslo tohoto předpisu?
    Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

4.  Jaké druhy využitelného odpadu dle tohoto předpisu je občan Přelouče povinen třídit a odkládat na určená místa?
    Papír, kompozitní materiál, sklo bílé a barevné, plasty, biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, textil,

jedlé oleje a tuky, kovy

5.  Jaká je v letošním roce výše místního poplatku za komunální odpad?
    Roční poplatek je ve výši 600 Kč.

Výhercem se na základě losování stal Josef Macner, velice gratulujeme. Dárkový balíček si může přijít vyzvednout do
redakce Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro.

Nové otázky:
1.  Kde se v Přelouči nachází sběrný dvůr?

2.  Kde je možné odevzdat použité elektrozařízení pocházející z domácností?

3.  Kterou složku tříděného komunálního odpadu lze téměř do nekonečna recyklovat?

4.  Je možné v Přelouči do žlutého kontejneru na plasty vhazovat i nápojové kartony – obaly od mléka, džusů apod.
    (TETRAPAK)? 

5.  Kam je možné odložit plastovou uzavřenou lahev s použitým jedlým olejem?

Děkujeme všem, kteří jste nám zaslali do redakce odpovědi. Nové odpovědi zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz.
Pokud zodpovíte minimálně 4 otázky správně, opět vás zařadíme do slosování o dárkový balíček. Výherce zveřejníme

v Roštu č. 4, který bude vycházet 1. 4. 2021. Těšíme se na vaše nové odpovědi a děkujeme, že třídíte odpad.

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, 
zpětný odběr elektrozařízení

Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro místní
části města Přelouče svoz komunálního velkoobjemového a nebezpeč -
ného odpadu a svoz elektrozařízení pocházejícího z domácností v rámci
zpětného odběru.  
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, koberce apod.
(PNEUMATIKY NE!) 
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od barev, pry -
skyřice, rozpouštědla, léky apod.
Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice, televizo -
ry, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky apod.
Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího harmonogramu
(uvedené časy jsou orientační, a to v závislosti na množství nakládané -
ho odpadu; v případě zdržení, prosím, vyčkejte příjezdu svozového auta): 

Termín svozu: sobota 20. března 2021
STANOVIŠTĚ                                              HODINY
LOHENICE – parkoviště u restaurace 8:00   –     8:15
MĚLICE – před obchodem 8:25   –     8:40
KLENOVKA – na parkovišti u školy 9:00   –     9:20
ŠTĚPÁNOV – u kontejnerů 9:30   –     9:45
TUPESY – točna u zastávky 10:25   –   10:35
ŠKUDLY – u požární nádrže 12:00   –   12:15
LHOTA – na návsi 12:20   –   12:35

Svoz větví

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

– město Přelouč

v pondělí 22. března 2021
Větve je nutné na tento termín připravit před dům, 

a to nejdříve víkend před svozem. 

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

v pondělí 29. března 2021
Větve je nutné na tento termín připravit před dům,

a to nejdříve víkend před svozem.

Samotný svoz větví bude probíhat od pondělí do pátku v zá vi -
s losti na jejich množství; větve však musí být před domem již
v pondělí, neboť není možné vracet se vícekrát na jedno místo.
V případě větví umístěných později bude technickými službami
účtován poplatek za odvoz nebo si majitel větví bude muset
odvoz zajistit sám. Děkujeme za pochopení. 
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KNIHOVNA PLNÁ PLYŠÁKŮ
Když se malý čtenář učí číst anebo si zna-

lost čtení prohlubuje, přicházejí chvíle, kdy mu
vynaložená námaha připadá zbytečná, kdy po-
chybuje sám o sobě a trápí se. Vytrácí se moti-
vace a od čtení odvádějí pozornost i jiná lákadla.

V současné době není situace jednoduchá
pro žádného školáka. Pro děti z prvních a dru -
hých tříd byly v této části školního roku velmi
důležité návštěvy knihovny. Právě pro zvýšení
je jich zájmu o krásné pohádkové nebo do bro -
družné příběhy.

Aby ani současní začínající čtenáři nebyli
ošizeni o objevování nových čtenářských mož -
ností, pozvali jsme do knihovny na návštěvu
jejich plyšáky. Pochopitelně jsme vždy plyšáky
nejprve uložili do karantény. Roušky a rukavi -
ce jsme jim odpustili, stačilo, že je máme my.
Pěkně jsme plyšáky nakrmili, Něco hezkého
jsme jim přečetli, dali jsme je spát a pak už při-
šla na řadu naše noční fotopast.

Jak jsme předpokládali, plyšoví kamarádi
malých čtenářů totiž nevydrželi dlouho ležet
a stejně jako by to udělaly děti, i oni se vydali me -
zi knižní regály hledat něco hezkého ke čtení.

A i když ráno předstírali, že se v noci nikde
netoulali, naše fotopasti nám odhalily, kterou
knihu si který plyšák rozečetl. Mohli jsme je po-
tom vrátit jejich majitelům nejen s usvědčující
fotografií, ale i s konkrétní knihou, kterou mo -
hou děti svým plyšovým přátelům doma do-
číst. Protože pokud to nevíte, plyšáci hlasité
předčítání milují ještě víc než prohlížení ob-
rázků v knížkách.

Zájem škol z Přelouče i širokého okolí o pře-
nocování plyšáků v knihovně nás příjemně pře-
kvapil a všem malým čtenářům i jejich plyšo-

vým kamarádům přejeme krásné společné
zážitky a radost ze čtení.

L.H.

3/21

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

S BATERKOU DO KNIHOVNY 2021
Je pravda, že v současné době nikoho do knihovny k toulání mezi

regály pozvat nemůžeme. Ani s baterkou, ani bez baterky. Ale každo-
roční pozvánku pro milovníky záhad, šifer, hádanek a tajemství, skrytých
v temné knihovně jsme pro vás stejně připravili. Je sice virtuální, ale
snad si ji užijete. Stačí se na www.knihovnaprelouc.cz podívat na video,
které s nasazením vlastního zdraví obětavě natočily v temné knihovně
odvážné knihovnice a pak už se můžete pustit do luštění a hádání.
Užijte si to a nezapomeňte, že máme pro všechny soutěžící v knihovně
připravenou krásnou upomínkovou placku, stejně jako ve všech před-
chozích ročnících. Jen si ji musíte vyzvednout až po 12. březnu, kdy
akce končí. Těšíme se na vaše odpovědi.                                              L.H.

NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM PŘELOUČE 2021
Městská knihovna Přelouč spolu s Mateřskou školkou Kladenská

a Odborem životního prostředí MÚ Přelouč vyhlašuje další ročník ankety
Nejkrásnější strom Přelouče. Hlasování probíhá na www.knihovnapre-
louc.cz, případně můžete své hlasovací lístky přinést do knihovny. Anketa
probíhá od 1. 3. do 20. 4. a vítězný letošní strom bude vyhlášen ve
čtvrtek 22. 4., kdy slavíme Den Země. Jako dárek naší planetě opět za-
sadíme v pořadí už desátý mladý stromek. Zatím všechny krásně ros-
tou a my doufáme, že se ujme i ten letošní.                                       L.H.

Vzhledem k stále nepříznivé situaci díky koronaviru i nadále není
možné vítat nové občánky slavnostně v zasedací místnosti městského
úřadu. Ve spolupráci s členy Sboru pro občanské záležitosti probíhá
postupné předávání gratulací a dárků našim novým občánkům for-

mou předem dojednané krátké osobní návštěvy v jednotlivých rodi -
nách. Rodiče si také mohou gratulací a dáreček vyzvednout po doho -
dě přímo na městském úřadě. Přikládáme fotografie dalších našich
ob čánků a přejeme jim hlavně hodně zdraví a štěstí. 

Jubilanti leden                                   
Josef Matyáš                                          92 let
Miloslava Štědrová                               86 let

Jubilanti únor                                    
Milena Becková                                    95 let
Miloslav Holan                                      93 let
Miloslava Šlechtová                             93 let
Jiřina Křemenáková                              90 let

Jaroslava Studená                                 90 let
Zdenka Doležalová                              87 let
Vladimír Hykš                                       86 let
Marie Filipová                                       86 let
Miroslav Kožený                                   80 let
Josef Říha                                               75 let
Stanislav Ďoubal                                   75 let

Zlatá svatba                                         
Ludmila a Václav Turynovi                    6. 2.

PŘELOUČÁCI 

Noví občánci našeho města narozeni od ledna do září 2020

Eliot Štembera Emička Knotková Jan Zedek Richard Stejskal

Dne 20. března 2021 
vzpomeneme smutného výročí, 

kdy nás před 17 lety 
opustila naše milovaná 

manželka, maminka a babička, 
paní Miluška VLACHOVÁ

z Přelouče.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Manžel a rodina Bydžovských

Zlatou svatbu oslavili 
manželé 

Ludmila a Václav TURYNOVI
z Štěpánova. 

Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti do dalších let.

SPOZ 

Dne 10. března 2021 
uplynou tři roky od úmrtí 

Iva ŠTĚPÁNKA. 

Vzpomeňte s námi 
na jeho vzácnou povahu

a jeho milé obrázky. 

Manželka Ivana, 
syn Martin s rodinou

Kdo žije v našich srdcích, ten neumírá. 

Dne 9. března 2021 uplyne 16 let 
od úmrtí manžela, tatínka, dědy, 
pana Jaroslava JINDŘIŠKA. 

Vzpomínají Božena,
Pavla a Michal s rodinami. 
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Koho se 
sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny
osoby, které mají k rozhodnému okamžiku
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad
90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá
taková osoba, bez ohledu na místo skuteč-
ného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní
stav. Za osoby mladší 18 let, osoby ome-
zené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se
týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo ci -
zin ců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamži -

kem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do
9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se on-
line prostřednictvím elektronického for-
muláře na webu www.scitani.cz nebo
v mo bilní aplikaci. Kdo se nesečte online,
má zákonnou povinnost od 17. 4. do
11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný

formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.

Vzhledem k současné epidemické si -
tua ci připravil ČSÚ v součinnosti s Čes -
kou poštou a hlavní hygieničkou České
republiky distribuci a sběr listinných for-
mulářů, při kterých dojde k výraznému
omezení fyzických kontaktů mezi sčítací-
mi komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat
podobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených poštovních zásilek, při do -
držování přísných hygienických pravidel
(ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt primárně venku, minimalizace
do by kontaktu). Z tohoto důvodu nebu-
dou sčítací komisaři pomáhat s vyplňová-
ním formulářů. V případě potřeby se však
mů žete obrátit na info-linku 840 30 40 50.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat
v předtištěné obálce prostřednictvím
schrá nek České pošty nebo odevzdat na
cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdar-
ma. Kontaktní místa budou provozována
za zvýšených hygienických požadavků.

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Ve-

škeré osobní údaje jsou zpracovávány
v souladu s příslušnými právními předpi-
sy a používány jsou maximálně zabezpe-
čené informační systémy.

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné napří-

klad při přípravě programů bydlení, roz-
voji infrastruktury nebo plánování lepší
dostup nosti služeb. Informace zjištěné
bě hem sčítání ovlivňují činnost veřejné
sprá vy, pod nikatelské záměry i směřová-
ní výzkumných či vědeckých pracovišť
a v konečném důsledku ovlivňují život
každého z nás.

Kontaktní místo Přelouč
Česká pošta s. p., 
Pardubická 115, 535 01 Přelouč, 
telefon 954 253 501

Podrobnější informace naleznete na
webu www.scitani.cz. 
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Zde jsou nejčastější otázky, které jsou
pokládány v souvislosti s Pardubickým
podnikatelským inkubátorem a jeho služ -
bami. Organizace pracuje pro území ce-
lého Pardubického kraje. Aktivity jsou
hrazeny z valné části Pardubickým kra-
jem a městem Pardubice.

Můžete nám krátce představit, co jste za
firmu?

Jsme INKUBÁTOR, ale mimina nejsou
naším zájmem. Celý název je Pardubický
podnikatelský inkubátor, z.s., P-PINK. Síd-
líme v Pardubicích a naším úkolem je po -
má hat podnikatelům v kterékoli fázi jejich
podnikání. 

To znamená, že nepodnikatelé už nemusí
číst dál?

Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři je
několik zaměstnanců, které to v současné
práci nebaví a chtěli by začít podnikat. Za-
jímavé to může být i pro šikovné studenty,
kteří již v době studia chtějí začít pracovat
„na svém“.

Co tedy nabízíte těm, kteří něco umí, chtě-
li by to zkusit uplatnit jako podnikání,
ale neví jak na to?

Při této otázce mne napadá takový pří-
klad: Nějaká žena dovede péct úžasné tru-
bičky, všichni to chválí a ona neví, zda by se
tím mohla uživit. A láká ji to. Tak podob-
ným lidem nabízíme AKADEMII ZAČÍNA-
JÍCÍHO PODNIKÁNÍ.

To zní vznešeně, ovšem nevím, zda najde
tato žena odvahu se přihlásit.

Odvahu může najít každý. Covid nám
v tomto případě nahrává na smeč. Zájem-
ce nemusí ani opustit svůj dům a může se
vzdělávat. Jedná se o sérii online přednášek
od zkušených lektorů z praxe. Pokud nebu-
dou mít zájemci čas poslouchat přednášku
„na živo“, tak si ji mohou vyslechnout ze zá -
znamu. 

Co když jsem váhavý střelec a nechci hned
tolik času věnovat školením před začát-
kem podnikání, je i jiná možnost?

Ano, zájemce o podnikání může u nás
v inkubátoru v Domě techniky, kde P-PINK
sídlí, absolvovat pohovor o svém záměru.
Dojde tak k odpovědi, zda je reálné začít
nakládat se svým nápadem. Kontaktovat
nás: info@p-pink.cz 

Co nabízíte již zavedeným podnikatelům?
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odbor-

ných přednášek, „PODNIKÁNÍ od A do Z“.
Přednášky budou probíhat online každé
3. úterý v měsíci napříč rokem 2021 vždy od
9:00 hodin. Témata například: podnikatel-
ský plán, finance, komunikace, právo, mar-
keting offline, pojištění, měkké dovednosti,
obchod a marketing online.

Přihlásit se mohou na adresu:
https://docs.google.com/forms/d/1mtcT-
umNP8ckiHyoVlbtAQAz6LDiIb43oX4wH
DfbDc8 a na jejich e-mail zašleme infor-
mace k probíha -
jí cím akcím. (Od -
kaz viz rovněž
QR kód.) Odka-
zy na již proběh-
lé přednášky rov -
něž zájemcům
rádi zašleme.

Máte pro existující podnikatele nějaký tak -
zvaný „špíček“?

Ano, dva progra-
my s názvem „od-
PINKni se“ a „PINKu-
bační program“. Oba
jsou určeny pro in-
tenzivní, komplexní
a dlouho dobější sy-
stematickou práci
s konkrétním pro-
jektem, kde výsled-
kem je prosperující
firma.

Informací je spousta, ale co když potře-
buji s někým z P-PINK mluvit, zeptat se,
než se přihlásím na jakýkoli webinář a po -
dobně. Nebo když potřebuji něco jiného
kolem podnikání?

Pokud potřebujete poradit, co je pro vás
vhodné a jaká nabídka akcí běží, nebo hledá -
te kontakt na nás, tak sledujte naše strán ky
p-pink.cz a náš FB P-PINK Nabízíme i další
služby jako například sdílené kanceláře, vir-
tuální sídlo firmy atd.

Nic není zadarmo, kolik korun zájemci
o služby P-PINK zaplatí?

P-PINK je organizace, která pracuje pro
území celého kraje. Naše aktivity jsou hraze -
ny z valné části Pardubickým krajem a měs-
tem Pardubice. Oba partneři směřují k tomu,
aby kraj vzkvétal i co se týče rozvoje podni-
katelského prostředí. Většina našich služeb
je zdarma. Některé služby jsou zpoplatně-
né, ovšem za velmi přívětivé ceny. Inkubá-
tor poskytuje v místě svého sídla podnika-
telům placené zázemí formou sdílených
kanceláří (coworking). Dále má k dispozici
pro jakoukoli organizaci jednorázový či opa -
kovaný pronájem jednací místnosti a kon-
ferenční místnosti. Podnikatelským subjek-
tům nabízíme také zřízení virtuálního sídla
firmy na adrese P-PINK.

Mezi námi jsou i podnikatelé, kteří po-
moc nepotřebují, ale rádi by své zkušenos -
ti předávali dál, mohou se na vás obrátit?

Ano, stále hledáme další odborníky,
mentory a zkušené podnikatele. Ty pak za-
pojujeme do našich aktivit a mohou tak
předávat dál své získané zkušenosti.

                    Mr. Hana Štěpánová,
                   projektová manažerka 
                   pro rozvij spolupráce 
                   se vzdělávacími institucemi 
                   a obcemi na území 
                   Pardubického kraje

PODNIKÁTE, či PLÁNUJETE PODNIKAT? Nabízíme pomocnou ruku Sčítání lidu, domů a bytů 2021 od 26. 3. do 17. 4. 2021
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Okresní kolo dějepisné olympiády
Okresního kola dějepisné olympiády dne 15. ledna, které se le -

tos konalo online kvůli epidemické situaci, se zúčastnili žáci, kteří
měli nejlepší výsledky ve školním kole. Tato soutěž je určena pro žá -
ky 8. a 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých
gymnázií. Celkem postoupilo do okresního kola 32 žáků. Letošním
tématem bylo „Labyrintem barokního světa (1556–1781)“.

Přelouč nejlépe reprezentoval Vojtěch Matička z 9. B, který ob-
sadil 14.–15. místo s 58 body. Dobré umístění dosáhli i Lukáš Věříš
a Jakub Heblík z 9. A. Žáci prokázali svůj zájem o historii a výborné
znalosti.

Gratulujeme k dosaženému úspěchu a přejeme hodně zdaru v dal -
ších zkouškách!

3/21
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Rozhodnutím Rady Pardubického kraje
a Ministerstva školství, mládeže a tělo vý -
cho vy došlo od 1. 9. 2021 ke změně oboro-
vé sklad by na naší škole.

Na Gymnáziu a Střední odborné škole
Přelouč se budou nově vyučovat dva matu-
ritní obory Fotograf a Polygrafie. Škola se

tímto zaměří pouze na výuku oboru Více-
leté gymnázium a oborů s grafickým zamě-
řením. Jedná se o tři maturitní obory: Foto-
graf, Reprodukční grafik pro média a Po-
lygrafie, které doplní dva učební obory:
Reprodukční grafik a Tiskař na polygrafic-
kých strojích.

Zároveň došlo k nastavení oboru Mecha-
nik opravář motorových vozidel a Truhlář ja -
ko oborů dobíhajících, což znamená, že do
těchto oborů již na naší škole nemohou být
přijímáni uchazeči.

Obory Klempíř, Mechanik elektrotechnik
a Strojní zámečník byly vymazány ze školské-
ho rejstříku naší školy.

Miroslav Pavlata, ředitel školy

V současné době je cestování po České
republice možná nejdostupnější variantou,
jak můžeme aktivně trávit svůj volný čas.
Učitel Roman Jelínek a několik jeho kolegů
z Gymnázia a Střední odborné školy Pře-
louč se rozhodli uspořádat závod po krá-
sách naší země. „Lze tak poznávat půvaby
krajiny i bohatou historii naší krásné ze-
mě. A samozřejmě se u toho pohybovat –
vždyť sportování udržuje v kondici tělo
i ducha,“ uvádí spoluautor originálního zá -
vodu Roman Jelínek.

V závodu, nazvaném jednoduše „Po Čes -
ku“, se podle pořadatelů žáci podívají jak na
dobře známá, tak na překvapivá a mnohdy
hůře dostupná či neznámá místa České re-
publiky. „Během září se do závodu – spoju-
jícího předměty tělesná výchova, český jazyk,
biologie, zeměpis a dějepis – přihlásilo cel-
kem 33 žáků naší školy a závod mohl začít,“
přibližuje počáteční fázi závodu Jelínkova
kolegyně Zuzana Dvořáková.

Princip závodu je jednoduchý. „Na každý
měsíc vymýšlíme 10 soutěžních úkolů, které
jsou obodovány podle náročnosti. Pokud žák

splní zadaný úkol, získá za něj příslušný po-
čet bodů a díky tomu stoupá vzhůru průběž -
ným pořadím,“ vysvětluje Roman Jelínek
pravidla závodu.

V současnosti probíhá páté kolo závo-
du. Závodníci mohli během předchozích
čtyř kol navštívit přírodní a kulturní památ -
ky, význam ná historická města nebo blízké
technické památky. „Zatím nejvzdálenějším
místem, kam se mohli žáci vydat, byla hora
Milešovka – nejvyšší hora Českého středoho -
ří,“ uvádí Zuzana Dvořáková. V každém kole
si na své přijdou také sportovci. Kromě výle -
tu do hor si mohli například zaběhat s učite -
lem, nebo zaznamenáváním pohybu nama -
lovat obrázek. Na závěr každého kola závod-
níci hodnotí uplynulý měsíc v cizím jazyce.

Do konce závodu zbývají tři kola. Žáci
s nejvyšším počtem získaných bodů dosta-
nou hodnotné ceny – ceny útěchy pak čekají
na všechny závodníky. „Jsme rádi, že se do
zá vodu zapojily desítky našich žáků, a pevně
věříme, že následující ročníky budou mít ještě
větší ohlas,“ uzavírá Jelínek. 

Ondřej Vojtěch
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Tři králové na 1. stupni
6. leden bývá ve znamení tříkrálové sbírky, kte-

ré se pravidelně již několik let účastní i žáci naší
školy. Letos bohužel postavy Kašpara, Melichara
a Baltazara v našich ulicích chyběly. Na prvním

stupni si ale tuto tradici děti přece jenom při-
pomněly a popovídaly si o příběhu těchto třech
slavných mudrců. V pracovních listech potom
od povídaly na otázky, hledaly počáteční písme-
na králů, luštily křížovku a vybarvovaly. Nechybě-
la ani výroba tříkrálové koruny a poslech koledy
My tři králové jdeme k vám.

Je to tady! Prvňáčci dostávají 
své první vysvědčení

Čas utíká tak rychle, že mu člověk někdy stěží
stačí. Sotva se rodiče vzpamatovali z toho, že se
z jejich dítka stal školáček, už přišel další význam-
ný den – první vysvědčení. Od rána byly děti jako
na trní a nejednou se ptaly paní učitelky, kdy že
už ta významná chvíle nastane. 

Za normálních okolností by některé třídy mě -
ly možnost strávit ve škole celý den plný nekoneč -
né zábavy a pak i noc se stezkou odvahy, a do-
konce si i objednat přímo do školy k večeři pizzu.
Letošní situace toto trošku překazila, ale i tak ne-
byl dětem odepřen zajímavý dopolední program
s různými hrami a soutěžními aktivitami, povídá-
ním, takže nakonec nebylo čeho litovat. A pak už
konečně přišlo ono toužebně očekávané rozdá-
vání vysvědčení.

Prvňáčci a druháčci, kterým jistě spousta dě-
tí závidí, že mohou chodit do školy, si pro své vy-
svědčení došli přímo k učitelskému stolku. Doma
se tak mohli pochlubit výpisem z vysvědčení se
svými výsledky, za kterými stojí spousta úsilí a prá -
ce. Ostatní ročníky si budou muset na vysvěd-
čení počkat, až se vrátí do lavic. Své hodnocení
se prozatím žáci vyšších ročníků dozvěděli ales-
poň elektronicky. Kéž by na konci června mohli
všich ni žáci obdržet vysvědčení z rukou třídních
učitelek!

Hvězdičkové vysvědčení
v 1. A

V 1. A kladli zvídaví žáčci paní učitelce otázku,
jestli se na vysvědčení objeví také jedničky pod-
tržené a jedničky s hvězdičkou, které v průběhu
pololetí dostávají za pilně odvedenou práci. Na
jejich tvářích bylo znát zklamání, když se dozvědě -
li, že takovéto bonusy se tam nepíší. Paní učitelce
to ale nedalo a každému jedno takové hvězdič-

kové vysvědčení vytvořila. Podle toho, jak se ve
škole a doma děti snaží, vybarvila jim určitý po-
čet hvězdiček. Tento pro někoho možná zby -
tečný kou sek papíru ale přinesl své ovoce. Děti
si hvěz dičky porovnávaly a podle slov paní uči-
telky se nyní více hlásí, uklízí si kolem svého mís -
ta a dělají, co mohou, aby byly příště všechny
hvězdičky žlu té. Určitě to byla i zajímavá infor-
mace pro rodiče.

2. A si užívá sněhu
Sněhu si letos děti užívaly mnohem více než

v předchozím roce. Nejenže trávily venku hodiny
tělesné výchovy, kdy házely koulí do dálky a na
cíl, ale sníh se ve 2. A hodil také při výuce prvo -
uky, a dokonce i matematiky a českého jazyka. 

Žá ci malovali do sněhu obdélníky, ukazovali si na
nich vrcholy i strany sousední a protilehlé, psali
slova a trénovali měkké a tvrdé hlásky. 

Ve druhém pololetí si kromě sněhu užívají ta -
ké novou interaktivní tabuli. V mrazivých únoro -
vých dnech bylo jedním z oblíbených cvičení na
této pomůcce poznávání stálých ptáků. A pro-
tože si povídali o tom, že v zimě je našim opeřen -
cům někdy krušno, rozhodli se, že jim pod vede -
ním paní učitelky vyrobí krmítka ze šišek. Chtělo
to prý pouze trochu zručnosti, šišky, sádlo, se -
mín ka, zavázat provázek a hurá na zahradu roz-
věsit.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL. GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Obory Fotograf a Polygrafie mají zelenou

Mladí cestují Po Česku a při tom závodí

Představila byste čtenářům, jak na škole
probíhá výuka praktické části grafických
oborů?

Na naší škole máme v současnosti matu -
ritní a učební obory. U učebního oboru Tis -
kař na polygrafických strojích se žáci během
odborného výcviku seznámí se základními
druhy zařízení používanými v polygrafické
vý robě ve všech jejích fázích ve zpracování
textu, obrazu, při zhotovování tiskové formy,
v tisku a v dokončovacím zpracování. Kon -
krét ně se naučí například techniku sítotis ku,
seznámí se s novými technologiemi v oblas -

ti tisku, dokážou třeba připravit barvy a ma -
teriály, využít fotometrii ke kontrole tisko-
vých výstupů a podobně. 

Žáci maturitního oboru Reprodukční gra -
fik pro média a učebního oboru Reproduk -
ční grafik by se v rámci praktického výcviku
měli především snažit aplikovat poznatky
získané v teoretickém vyučování. To se týká
například zpracování tiskovin, reproduko-
vání písma nebo řeší plochy kombinací pís-
ma a obrazu. Také se zabývají úpravou knih,
novin a časopisů a nedílnou součástí jejich
praktického vzdělávání je i výuka práce
v profesionálních programech (Adobe CS,
Corel Draw, QuarkXPress, PLDA). Jen po-
dotýkám, že žáci mají licenci na programy
společnosti Adobe k dispozici za 150 ko-
run ročně. 

Tři otázky pro Drahuši Kaplanovou
Výuka na Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč se dělí na dvě části. Grafické obory
mají teoretickou a praktickou část školní výuky. A právě na tu praktickou část jsme se ptali
vedoucí učitelky odborného výcviku Drahuše Kaplanové.
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JAK JSME SI UŽILI MASOPUST
V Domově u fontány si klienti společně s pečovateli zpříjem-

nili čekání na jaro masopustními radovánkami. Na své si přišli
duše tvořivé, které rádi něco vyrábějí, dále senioři se srdcem
kuch tíků, kteří si rádi něco uvaří, ale také klienti, kteří se pro
svůj zhoršený zdravotní stav nemohou účastnit společných akti -
vit. Na všechny obyvatele Domova u fontány pak čekalo sladké
překvapení.

„Zima za okny našeho Domova sice nádherně čaruje, ale přizná-
me se Vám, s klienty se už nemůžeme dočkat jara, které nám umožní
trávit opět víc času venku. Klientům se snažíme zpříjemnit volné chvil -
ky, jak se jen dá. Hlavně aby nebyla dlouhá chvíle, to se pak i zimní
dny zdají delší, než skutečně jsou,“ přiznala Irena Zittová, pečovatelka
v Domově u fontány.

Přípravy na masopust začaly s předstihem. Klienti si vyrobili pes -
tro barevné škrabošky, aby mohlo být při oslavách veselo. A samo-
zřejmě každá práce zasluhuje odměnu, což měli pracovníci s klien -
ty na paměti, a tak si k odpolední svačině připravili sladké boží
milosti, které neodmyslitelně patří nejen k Velikonocům, ale také
k již zmíněnému masopustu.

V den masopustních oslav byla jednotlivá oddělení vesele vyzdo-
bena a pracovníci už se nemohli dočkat, až vše vypukne. O bližší
detaily se podělila sociální pracovnice Monika Zapletalová: „Co bych
Vám k tomu víc pověděla. Klientům byla připomenuta krásná slav-
nostní tradice. Bylo veselo, hráli se oblíbené písničky, které jsme si spo-

lečně zazpívali, pouštěli jsme si videa z masopustních průvodů, a taky
se mlsalo. Masopustní rej samozřejmě nemohl být kvůli současným
omezením tak velkolepý, jak bychom si představovali, ale i přesto jsme
si to s klienty moc užili.“ O sladké překvapení v podobě koblih se po-
starala pekárna BEAS, která je klientům Domova u fontány věnova -
la zdarma.

Domov u fontány je příspěvkovou organizací Pardubického kra-
je, kde poskytují celodenní péči seniorům a osobám s onemocněním
demence. Domov za poslední roky získal řadu významných ocenění,
které jsou dokladem toho, že se tu poskytují služby na vysoké úrov -
ni. Je držitelem certifikátu Vážka, dokládající kvalitní péči o osoby
s onemocněním demence, dále je držitelem certifikátu Garance pé -
če o ránu a certifikátu Značka kvality. Domov u fontány také získal
certifikát paliativního přístupu v sociálních službách a tím proká-
zal, že dokáže zajistit kvalitní, odbornou a citlivou péči klientům i ve
chvíli, kdy se přiblíží závěr jejich života.

Domov u fontány

Měsíc únor bývá v naší MŠ ve znamení karnevalového veselí. Ani
v letošním roce tomu nebylo jinak, jen v některých třídách jsme to
pojali trochu tradičněji – a to ve znamení masopustu.

Prvním úkolem bylo vysvětlit dětem, co vlastně takový masopust
je, kdy období masopustu začíná a čím končí. Důležitou součástí jsou
hlavně masky – jejich význam, symbolika a pojmenování. Dříve se vy -
ráběly výhradně z přírodních materiálů a lišily se kraj od kraje. Našim
holčičkám se moc nelíbilo, že do masek se mohli převlékat jen muži. 

Dětem se nejvíce líbily masky zvířat jako medvěd (symbol úrody
a plodnosti), kobyla (neboli šiml) a také ženich a děvčatům pak hlavně
nevěsta. Naopak méně oblíbenými byl žid a smrt.

Pro masopustní veselí bylo důležité třídy náležitě vyzdobit, a hlav-
ně připravit to správné pohoštění. Děti se snažily o sto šest. Staly se
z nich cukráři, pekaři a také zruční mistři řezníci. Celou školkou vo-
něly koblížky, koláče a zdobily ji baculaté jitrničky (co na tom, že byly
ze silonových punčoch a vaty – špejlování bylo dokonalé). Pak už
nic nebránilo bujarému maškarnímu veselí.

Masopustní průvod býval i přehlídkou řemesel, a proto jsme ply-
nule s dětmi navázali na toto téma a pokračovali v seznamování s dal -
šími potřebnými povoláními. V tom nám pomohl náš MagicBox a pro -
gram Barevné kamínky – Řemesla a povolání. Práce s touto interaktivní
„tabulí“, umístěnou na koberci, děti nesmírně baví. Má to i své výhody.
Po nástupu do ZŠ budou zvyklé pracovat s touto technologií a výuka
na interaktivní tabuli je nepřekvapí.

A co nás čeká dál? Měsíc březen plný knih. Tak zase někdy na shle-
danou u nás v MŠ Kladenské Přelouč. MŠ Kladenská ulice, Hana Vtípilová
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Od příštího roku otevíráme i nové obo-
ry Polygrafie a Fotograf. U nich také plánu-
jeme navázání spolupráce s firmami. Obor
Polygrafie navíc přímo předchází vysoko-
školskému oboru na Univerzitě Pardubice,
takže tady se možnost praktického rozšíření
výuky přímo nabízí. 

Mají žáci možnost uplatnit své nabyté
znalosti v „ostrém“ provozu? Poskytuje-
te například nějaké služby veřejnosti?

Pro žáky je určitě kontakt s reálnou výro -
bou důležitý. Vedle školní praxe tak poznat -
ky z výuky uplatňují během individuálního
praktického výcviku ve firmách zabývajících

se polygrafickou výrobou. Škola navázala
spo lupráci s firmou OTK Kolín a KRPAFORM
Dolní Branná. 

Žáci grafických oborů pak rozvíjejí své
znalosti z oblastí zhotovení sazby, grafické
úpravy, reprodukcí obrazu uplatní na pra-
covištích DTP, tiskárnách a grafických stu-
diích, které – opět – navštěvují formou in-
dividuálního praktického výcviku.

Co se týče služeb veřejnosti, můžeme na -
bídnout celou škálu služeb od transferového
tisku na textil, tamponového tisku reklam-
ních předmětů, digitálního tisku přes řezá-
ní samolepek, samolepících folií pro polep
cedulí, aut a reklamních ploch až po návrhy

a zpracování tiskovin, tisk kalendářů, lami-
naci dokumentů, vazbu tiskovin (drátěná
kalendářová a plastová vazba dokumentů)
nebo perforování tiskovin pro snadné od-
tržení, např. vstupenky.

A co praktický výcvik a distanční vzdělá-
vání? Jde to dohromady?

Snažíme se s tím nějak popasovat, ale na
dálku praktickou výuku nahradíte vážně jen
těžko. Chtěla bych poděkovat všem, kteří
jsou zodpovědní a neztrácejí chuť se stále učit
i touto formou. Budeme doufat, že se v nej-
bližší době vrátí alespoň poslední ročníky.

Ptal se Ondřej Vojtěch
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V lednu jsme u nás v jednotě založili nový turistický
oddíl Orla Přelouč – Centrum Svatojakubských
poutníků Přelouč. Vycházíme přitom z našich zku-
šeností se stávající situací během již rok trvající uzá-
věry všech vnitřních sportovních aktivit a z toho ply -
noucího nedostatku pohybových aktivit napříč všemi
generacemi a též z nedostatečného mezigenerační -

ho sociálního kontaktu, který aktuální pandemická situace přináší.
Přelouč totiž leží na východočeské trase svatojakubské cesty a plánu-

jeme proto začít využívat a nabídnout v Orlovně zázemí pro turisty / pout -
ní ky, kteří jsou na cestě. 

K tomu navíc je rok 2021 Jubilejním svato -
jakubským rokem. Ten se opakuje v pravidel-
ných intervalech 6 – 5 – 6 – 11 let, když při pad -
ne svátek sv. Jakuba na neděli. Během jubilej-
ního roku je otevřená „svatá brána“ v katedrále
sv. Jakuba v Compostele ve Španělsku. V San-
tiagu de Compostella tak bude více oslav, ale
le  tos se uvidí, jaká bude situace s covidem. V ro-
ce 2019 navštívilo Compostelu kolem 348 000
pout níků, během svatého roku je to i 3x více.
Nejvíce jich jde pěšky, někteří pak na kole. Kdo
ujde minimálně 100 km, obdrží certifikát pout-

níka. Uznává se chůze, jízda na kole nebo
na koni 😊. Z Přelouče do Compostely je
to 3 201 km, jak uvádí informační kámen
u kostela sv. Jakuba, ale tuto tak dlouhou
trasu zatím neplánujeme 😉. 

Naším záměrem je uspořádat ale bě-
hem letošního roku 6 turistických akcí po
Východočeské svatojakubské trase a to
vždy 4. sobotu v měsíci, od května do říj-
na 2021 včetně (za dodržení aktuálních
pro tiepidemiologických opatření). Každá
akce bude mít zajištěn duchovní dopro-
vod. Hlavní pouť celého roku bude v so -
botu před svátkem sv. Jakuba 24. července 2021. Sraz bude vždy v 9 hod.
u určeného kostela, který bude výchozím bodem trasy (podrobné infor-
mace budou postupně zveřejňovány na facebookové stránce, kterou za
tím účelem založíme, a která bude pojmenována Centrum Svatojakub-
ských poutníků Přelouč). Každý účastník pak obdrží originální razítko kon-
krétní části východočeské trasy poutě do svého credenciálu (tj. průkazu
svatojakubského poutníka). (Více o trasách v ČR na www.ultreia.cz.) 

1. trasa:    JAROMĚŘ, kostel sv. Jakuba – HRADEC KRÁLOVÉ, délka 20 km,
termín sobota 22. 5. 2021

2. trasa:    HRADEC KRÁLOVÉ, katedrála sv. Ducha – PARDUBICE, délka
22 km, termín sobota 26. 6. 2021

3. trasa:    PARDUBICE, kostel sv. Bartoloměje – PŘE -
LOUČ, délka 20 km, termín sobota 24. 7.
2021, v neděli 25. 7. Svatojakubská poutní
mše v kostele sv. Jakuba v Přelouči (možnost
přenocování v Orlovně v Přelouči zdarma)

4. trasa:    PŘELOUČ, kostel sv. Jakuba – Žehušice, dél-
ka 27 km, termín sobota 28. 8. 2021

5. trasa:    ZÁBOŘÍ NAD LABEM, kostel sv. Prokopa – KUTNÁ HORA, dél-
ka 22 km, termín sobota 25. 9. 2021

6. trasa:    KUTNÁ HORA, Chrám sv. Barbory – zřícenina hradu SIÓN –
KUTNÁ HORA, délka 24 km, termín sobota 23. 10. 2021

Registrace členů nového turistického oddílu Centrum Svatojakubských
poutníků Přelouč bude probíhat do 30. 4. 2021 mailem a přes FB. Regis-
trační poplatek je 200 Kč. Každý člen obdrží zdarma credenciál (průkaz
svatojakubského poutníka). Můžete nás kontaktovat: Zdenka Kumstýřová,
vedoucí centra, tel.: 731 402 371, e-mail: zdenka.kumstyrova@gmail.com. 
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BŘEZEN v JAKUB KLUBU
a JAKUB KLUBU 18

Jaro, jaro, jaro… už k nám pojď ! Na březen se moc těšíme.
Sluníčko nás dobíjí energií a vše je takové veselejší. V klubu chystáme jarní
výzdobu a už pomaličku začneme pracovat i na velikonočním tvoření, pro-
tože Velikonoce budou letos začátkem dubna. S mladými v Jakub klubu 18
se zaměříme na tvoření jarních dekorací. Tematický měsíc nese název Přá-
telství a láska. Aktivity jsou zaměřené na rodinné zázemí a vztahy, avšak
jejich forma se bude v klubech lišit podle věku dětí a mladých. 

V únoru se situace nezměnila, děti do školy nenastoupily. Plán je děti
pouštět postupně v březnu, ale kdo ví? S dětmi se proto nadále věnujeme
doučování, protože to je to, co je a jejich rodiče nejvíce trápí. V klubu se

dě ti potkávají v malém počtu, ale i tak mají radost,
když si s někým můžou popovídat. Podařilo se nám
zrealizovat některé aktivity k tématu V síti. Děti se
musí učit pracovat s internetem, znát nebezpečí, kte -
ré jim hrozí. V dnešní době je téměř vše on-line. 
Mladé v Jakub klubu 18 trápí práce, která se v této
době velmi složitě hledá. Narážejí na to, že jim ještě
není 18 let. Chceme věřit, že příchod jara a sním
i více sluníčka nám dodá energii zvládnout tuto

nelehkou dobu. ☺                                   Mgr. Mirka Škávová 

POČÍTAČE 
OD JEDNOTY COOP 

PARDUBICE 
FUNGUJÍ V RODINÁCH
V prosinci jsme obdrželi 10 starších počí-

tačů od firmy Jednota družstvo Pardubice. Po -
čítače jsme rozdali do rodin s dětmi, které jsou
na distanční výuce. Děkujeme.

Statistiky za rok 2020
Leden a začátek února je u nás ve znamení vyúčtování dotací a hod-

nocení předchozího roku. Kolika lidem jsme pomohli a kolik financí jsme
na to potřebovali je v tabulce. Již po druhé jsme překročili obrat 5 mil Kč!
Celkem jsme pomohli asi 400 lidem z ORP Přelouč. 

PODPORA PRO PĚSTOUNY
Milí čtenáři Roštu, 
rádi bychom Vás informovali, že se nám v lednu podařilo

navázat spolupráci s Věznicí Pardubice. Z terapeutické dílny, která je sou-

částí věznice, nám byly darovány ušité hračky. Ty můžeme předávat dětem
v pěstounských rodinách a dětem v rodinách, které jsou v obtížné životní
situaci a využívají naše sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Hrač-
ky vyrábějí odsouzení vězni, kteří většinou nemohou být zařazeni do za-
městnání např. z důvodu zdravotního omezení. Někteří odsouzení to berou
jako splátku společnosti za svůj trestný čin. 

Rádi bychom touto cestou vězňům poděkovali za krásné hračky. 
Samotná služba PODPORA PRO PĚSTOUNY poskytuje i nadále pěs-

tounským rodinám svoje služby i v této nelehké koronavirové době. So -
ciální pracovnice jsou s rodinami převážně v telefonickém kontaktu, ale v pří -
padě potřeby i v osobním, kdy pracovnice používají ochranné pomůcky, aby
ochránily nejen rodiny i sebe. Každoročně v této době pracovnice služby
chystají harmonogram akcí pro děti v pěstounských rodinách na celý rok
(výlety, tábor…). Letos je to velmi obtížné, protože nikdo dopředu nevíme,
jaká bude situace. Pracovnice si jsou vědomy, že děti na jejich výlety jezdí
rády, takže určitě i v letošním roce pro ně nějaké výlety nachystají, i když
data nebudou známa hned teď na jaře. 

Přejeme Vám krásné jaro, které je snad za dveřmi. 
Mgr. Pavlína Křepská

DOBRO CENTRUM 
Máme svoji FB stránku, kde nás můžete sledovat. Dobro-
volníci se aktuálně věnují s dětmi v Jakub klubu doučování

a tvoření. Stále hledáme dobrovolníky pro doučování doma. S Domovem
u fontány jednáme, jak by mohli dobrovolníci pomoci teď, když už bude
venku tepleji a obyvatele domova by mohli (a určitě rádi) na zahradu. 

Tříkrálová sbírka 2021
Všechny pokladničky jsou již otevřené, proto můžeme shr-
nout letošní Tříkrálovou sbírku. Co je zřejmé, že byla zcela ji-

ná. Situace, která panuje nejen v naší republice, ale i ve světě, nám ovlivňuje
životy a dění kolem nás. Koledníci nemohli chodit od domu k domu a přát
lidem zdraví, štěstí a osobní pohodu. Byla vyhlášena on-line koleda a bylo
možné pokladničky umístit na lidem dostupná místa. V Přelouči a dalších
29 obcích se nalezlo místo pro 75 pokladniček, kam mohli lidé přispět
(obecní úřady, obchody, čerpací stanice…). Obce nám pomohly s propagací
sbírky vyhlášením v místních rozhlasech, informacích na webových strán-
kách, vývěskách, sociálních sítích nebo roznosem letáčků. Za to jim patří
velké PODĚKOVÁNÍ. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v našem regionu
je 160 195,- Kč. Ve statických pokladničkách byl výtěžek 123 634,- Kč, naše
on line pokladnička k 9. 2. 2021 obsahuje 37 561,- Kč.

VŠEM VÁM MOC DĚKUJEME!
Výtěžek bude využit pro charitní šatník a sklad potravinové pomoci,

mat ky samoživitelky v tíživé situaci, na nákup kompenzačních pomůcek
pro seniory, pro rodiny s dětmi v nepříznivé situaci a pro děti z nízkopra-
hových klubů. V celé ČR je výnos 79 049 131,- Kč. On-line pokladnička
zůstává otevřená do 30. 4. 2021.
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

OREL JEDNOTA PŘELOUČ – PLÁN TURISTICKÝCH AKTIVIT V ROCE 2021
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Tyto řádky jsem psal v době, kdy po krásných, mrazivých a zasněžených
dnech přišlo oteplení a obleva. 

Sníh ledacos schová, ale jakmile sleze dolů, ouha, vše se zase objeví. Tak
si tak jdu po městě, sníh už nikde, zato všude psí exkrementy. Povídám si:
„Co s tím?“. Ale já s tím přeci něco udělat mohu. Vždyť jedním z úkolů
obecní policie je dohlížet nad dodržováním čistoty na veřejných prostran-
stvích v obci. Tak jsem se rozhodl, že je potřeba ohledně této problematiky
trochu „přitvrdit“. 

Nedivte se proto, když vás v brzké době zastaví hlídka městské policie
a bude kontrolovat, jestli jako poctiví pejskaři dodržujete usta novení obec -
ně závazné vyhlášky. 

Jaká to jsou? Najdete je na stránkách Města Přelouč. 
Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení – Oficiální stránky Města Pře -

louče (mestoprelouc.cz).

Zde vám uvedu alespoň některá:
1.   Na veřejných prostranstvích je možný pohyb psů pouze na vodítku. Pes

musí být veden na vodítku u nohy fyzické osoby tak, aby se při míjení
jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat nemohl s nimi dostat do
kontaktu.

2.   Zakazuje se vstup se psy na dětská hřiště a pískoviště
3.   Pro volné pobíhání psů se vymezují prostory uvedené v příloze č. 3 OZV

č. 02/2019
4.   Pokud váš pes vykoná potřebu, je to na vás, ne na technických službách,

uklidit hromádku a odložit do určených košů. 

Výpis některých událostí
Pobíhal po ubytovně s airsoftovou zbraní

Obyvatelé ubytovny zavolali na Policii ČR a oznámili, že se po areálu po -
hybuje muž, drží v ruce dlouhou střelnou zbraň a oni mají strach, že ji po-

užije. Na místo vyjelo hned několik hlídek Policie. O součinnost byli požá dá -
ni i strážníci. Policisté podezřelého muže nalezli na pokoji a zajistili u něho
dlouhou airsoftovou zbraň. Celá událost bude mít dohru u správního orgá -
nu. Muži mimo jiné hrozí propadnutí zbraně. 

Pohyboval se mezi zaparkovanými vozidly se šroubovákem v ruce
Dozorčí MP Přelouč si na kameře všiml muže se šroubovákem v ruce,

který se pohybuje kolem jednoho ze zaparkovaných vozidel na parkovišti
u kruhového objezdu. Na místo vyslal hlídku. 

Strážníci požádali muže o vysvětlení. Ten předložil velký i malý techni -
čák a klíče od vozidla. Vysvětlil, že automobil nedávno zakoupil a nemůže
se dostat do kufru, tak to zkoušel šroubovákem. Vzhledem k těmto okolnos -
tem a ověřením, že vozidlo není v pátrání, byl muž propuštěn. 

Žena, která se rozhodla řešit problémy skokem z mostu, byla zachráněna
Strážníci Městské policie Přelouč při kontrolní činnosti zaznamenali

od stavený, otevřený osobní automobil. Na sedadle objevili dopis na roz -
lou čenou. 

Vzhledem k tomu, že automobil byl odstaven kousek od nadjezdu nad
železniční tratí, muži zákona neváhali a ihned se přemístili na nadjezd. Zde
zahlédli ženu, která stála na zábradlí, jednou rukou se přidržovala sloupu
veřejného osvětlení a v druhé ruce držela lahev s alkoholem. 

Strážníci s ní začali ho -
 vořit a snažili se ji v jejím
těžkém okamžiku pomo -
ci. Ona však nereagovala.
Navíc se blížil vlak. Když
byli u že ny do stateč ně blíz -
ko, přiskočili k ní, uch o pi -
li ji a přetáhli zpět ze zá -
bradlí na chodník. 

Na místo přivolali Zdravotnickou záchrannou službu a Policii ČR. 
Záchranáři ženu odvezli do Pardubické nemocnice. Celou událost si pře -

vzala k dořešení hlídka Policie.

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

Pravidla silničního provozu 34
Bodové hodnocení porušení povinností řidičem motorového vozidla –

bodový systém, zde máme už delší dobu, ale pořád kolem něho panuje spou -
sta mýtů a nejasností. Prvním omylem tradovaným veřejností je, že se bo-
dy řidiči odečítají z nějakého pomyslného kreditu. Opak je pravdou. Začí -
náme s nulou a body se řidičům postupně přičítají. Podle současné právní
úpravy jsou body přidělovány ve výši 7, 5, 4, 3, 2, dle závažnosti provinění.
Sedmibodovou „odměnu“ dostane řidič za nejzávažnější z nich. Např. ří-
zení pod vlivem alkoholu, způsobení dopravní nehody porušením povinnosti
řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví, vjíždění na že -
lezniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno, neposkytnutí účinné
pomoci apod. Pětibodová nadílka následuje např. za řízení vozidla, které je
technicky nezpůsobilé k provozu či nezastavení vozidla na signál, který při -
kazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ da -
ný oprávněnou osobou apod. Čtyři body hrozí za řízení motorového vozid -
la bez držení příslušné skupiny řidičského oprávnění nebo např. porušení
povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepra -
vě dětí. Tříbodový trest hrozí např. za nezastavení vozidla před přechodem
pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit a konečně dvoubo -
dový třeba za držení telefonního přístroje při řízení vozidla. Je třeba podot -
knout, že body jsou přidělovány jen za některé za přestupky nebo trestné
činy. A to za ty, spáchané jednáním zařazeným do bodového hodnocení. 

(pokračování příště)
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč

K 31. 1. 2021 evidoval Úřad práce ČR celkem 308 859 uchazečů o za -
městnání. To je o 16 882 více než v prosinci. Podíl nezaměstnaných osob
mírně vzrostl na 4,3 % (prosinec 2020 – 4 %, leden 2020 – 3,1 %). V led -
nu nezaměstnanost roste pravidelně a letos tomu nebylo jinak. Ve větší
míře přicházeli do evidence Úřadu práce ČR lidé, kterým na konci loň-
ského roku skončily termínované pracovní smlouvy a dohody. Také část
živnostníků přerušila své podnikání. Ze strany zaměstnavatelů přetr -
vává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických
profesích. Dlouhodobá poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících.

Informace o nezaměstnanosti 
v Pardubickém kraji – leden 2021

K 31. 1. 2021 evidoval Úřad práce ČR, krajská pobočka v Pardubicích
celkem 11 078 uchazečů o zaměstnání. Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet vyšší o 2 495 osob. V průběhu měsíce
bylo nově zaevidováno 2 209 osob a z evidence během měsíce odešlo
celkem 1 350 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Mezi -
měsíční nárůst nezaměstnaných byl zaznamenán ve všech okresech, nej -
větší v okresech Chrudim (13,6 %) a Ústí nad Orlicí (8,4 %). V evidenci
bylo 1 713 osob se zdravotním postižením, což představovalo 15,5 %
z celkového počtu nezaměstna ných. Z celkového poštu nahlášených
vol ných míst bylo 256 vhodných pro osoby se zdravotním postižením
(OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 6,7 OZP. 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu, kontaktní pracoviště Par-
dubického kraje: Ústí nad Orlicí 1,9 %, Litomyšl 2,1 %, Žamberk 2,3 %,
Holice 2,5 %, Polička 2,7 %, Vysoké Mýto 2,8 %, Pardubice 2,8 %, Lanš -
kroun 3,2 %, Hlinsko 3,5 %, Česká Třebová 3,5 %, Svitavy 3,6 %, Chru-
dim 3,7 %, Přelouč 3,9 %, Králíky 4,3 %, Moravská Třebová 4,9 %.

Informace o nezaměstnanosti
v okrese Pardubice – leden 2021

K 31. 1. 2021 bylo evidováno 3 551 osob. V průběhu ledna došlo
v okrese Pardubice k nárůstu počtu nezaměstnaných o 177 osob, tj.
o 5,2 %. Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu vzrostl na hodno -

tu 3,0 %. Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 1. 2021 evidováno
cel kem 12 365 volných pracovních míst. Je třeba zdůraznit, že 46 %
z těchto míst nemá uvedeno konkrétní pracoviště v okrese Pardubice
a pouze 554 míst bylo bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 11811 po-
zic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí. Na
jedno volné místo připadalo v průměru 0,3 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozšířenou
působností:   Přelouč  3,9 %   Pardubice  2,8 %      Holice  2,5 %

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

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

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc leden 2021 byla v obcích regio nu
Přeloučsko:
Holotín 11,6 % (3), Sovolusky 10,6 % (11), Strašov 7,4 % (16), Litoši ce
7,0 % (8), Přepychy 7,0 % (3), Vlčí Habřina 7,0 % (14), Sopřeč 6,9 % (12),
Újezd u Přelouče 6,2 % (8).

Sledujte průběžně informace na: www.mpsv.cz a www.urad pra -
ce.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“.

3/21

název
Uchazeči

o zaměstnání (UoZ)
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %

Přelouč 237 3,5

Chvaletice 90 4,1

Břehy 36 5,4

Choltice 27 3,4

MĚSTSKÁ POLICIE 
informuje
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Fotohádanka
Správná odpověď únorové fotohádanky zněla: „Černobílý snímek

z doby kolem roku 1947 (dost možná z leteckého dne, který se konal
13. 7. 1947) ukazuje část areálu přeloučského letiště, které se nachá-
zelo od 30. do 50. let 20. století v místech, kde je dnes nový areál fir-
my SVOS, tedy u lesa Hájek při výjezdu na Valy nad Labem, resp. Ště-
pánov a Klenovku (mezi Chrudimskou a Pardubickou ulicí). Letiště
mělo kromě hangáru také vzletovou dráhu o délce 680 metrů.“

Výherkyní se v rámci losování stala Libuše Machačová, gratulu-
jeme, v redakci Roštu je připravena malá věcná odměna.  Odpovědi
na další fotohádanku zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz a dě-
kujeme vám za přízeň.

níky, kultovní sošky lidí i zvířat, hřeben, šípy)
či jiných materiálů (tykve, bičík na velblouda,
velký štít ze žirafí kůže, trofej antilopy, plody
baobabu), kovu (litý fetiš), někdy i ze sádry
(odlitek hlavy černocha, malý „totem“). Lze
nalézt i dva hudební nástroje (sansu a ještě je-
den další podobný kastanětám). V mnoha pří -
padech je znám i konkrétní domorodý kmen
(Karamodža, Wolof, Makonde, Baga, Bami-
léké). Z Mongolska si Šmíd přivezl sádrový
odlitek masky (zřejmě boha) a z Gruzie vyře-
závaný picí roh. Nejasný je původ dvou vzorků
písku ve skleněných lahvičkách – mohou být
z pouště Kyzylkum nebo Karakulum v Asii či
z někdejšího NDR (ostrov Hidden See). Velmi
zajímavý je ozdobný válečnický štít, který byl
původně pravděpodobně ve sbírce přelouč-
ského cestovatele K. F. Ludvíka (1885–1944).
Všechny předměty pochází zřejmě z 20. století.

Část Šmídova díla nalezneme i v jiných mu -
zeích v České republice. Šmídovo dílo a sbír-
ka nijak nezastává za podobnými od A. To-
piče, K. F. Ludvíka či B. Jelínka a může se s nimi
přinejmenším rovnat. V budoucnu bychom
rádi část Šmídovy sbírky vystavili ve stálé ex-
pozici muzea, v plánu je také samostatná Šmí -
dova výstava.

Použitá literatura a prameny (výběr):

LEVÝ, Jan. Vznik a vývoj přeloučského muzea. Baka-
lářská práce. Univerzita Pardubice, 2003. 97 s.

MARTÍNEK, Jiří; MARTÍNEK, Miloslav. Kdo byl kdo.
Naši cestovatelé a geografové. Praha: Libri, 1998.
509 s.

ČAPEK, Jan. Poděkování do Přelouče. Přeloučský Rošt,
1994, č. 7–8, s. 4

KOTYK, Jiří. Za Karlem Šmídem. Zprávy Klubu přátel
Pardubicka, 1999, č. 9–10, s. 303–304

PEŠTA, Matěj. Přeloučské muzeum získalo do svých
sbírek významné přírůstky. Přeloučský Rošt, 2020,
č. 12, s. 22

ŠMÍD, Karel. JURTA 94. Přeloučský Rošt, 1994, č. 5, s. 4

ŠMÍD, Karel. Regionální centrum v Přelouči. Zprávy
Klubu přátel Pardubicka, 1999, č. 7–8, s. 198

VINKLEROVÁ, Jana. Historie Městského muzea v Pře-
louči – vznik a budování jeho sbírkového fondu.
Strojopis, 1988. 27 s.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, po-
bočka Západočeského muzea v Plzni, p.o., Od-
dělení knihovny a informací, fond rukopisů, slož -
ka Šmíd, Karel – Josef Wenig

Vzpomínky Marie Šmídové, Viléma Bischofa, Petra
Vosáhla a Jaroslava Kulicha

Souborný katalog Národní knihovny Praha

                  Mgr. Matěj Pešta,
                 správce muzejních sbírek, KICMP, 
                 731 697 085, muzeum@kicmp.cz

V našem seriálu jsme už několikrát psali
o kapličce. Jaký je ale rozdíl mezi kapličkou
(kaplí) a kostelem? První co vás napadne, je
rozdílná velikost. Ale není tomu tak. Máme ma -
lé kostelíky a také velké kaple. Samozřejmě
rozlišení mezi kostelem a kaplí není zcela jed-
noznačné. Hlavními rozlišovacími znaky jsou
velikost (ale jak jsme psali, není to rozhodující
kritérium), vlastník (obvykle vlastní kostely církev
a kaple jsou buď na obecních nebo soukromých
pozemcích), veřejná přístupnost (soukromé,
hradní, zámecké, nemocniční, hřbitovní, školní
atd.) a funkce (např. pravidelnost bohoslužeb).

Jedná se o jednu z nejmladších kapliček
na Přeloučsku – pochází teprve z roku 1911
(před ní zde byla zřejmě zvonička). Díky tomu
známe dokonce i jméno autora památky –
je jím poměrně významný český architekt
Ing. Alois Dlabač (1863–1930). Jeho manžel-
ka pocházela z Komárova, takže měl k obci
a okolí dobrý vztah. Vytvořil na kapli i sgrafi-

ta, modelem mu byly jeho dcery. Dále do kap-
le věnoval zvon, ten byl však za první světové
války zabaven. Kaple byla vysvěcena 4. 8. 1912.

Finančně výstavbu podpořila též obec a její
obyvatelé. Kaple byla opravena v letech 1965
a 2016 (kdy byla 16. října znovuposvěcena).
Architektura a fasáda díla kombinuje prvky
historismu a secese a v zástavbě obce se tak
dosti vymyká. V současnosti není památkově
chráněná.

Památka se nachází v centru obce v blízkos -
ti domu čp. 21. Má půdorys zhruba 2,5x4 met -
ry, její fasáda je zdobena žlutobílými sgrafity
na náboženské motivy (holubice, kříž, květe-
na, beránek, anděl, kohout apod.). Na každé
straně jsou dvě vitrážová okénka. Na hlavním
průčelí je i barevné sgrafito. Na fasádě najde-
me dataci „1911“ a „1911–1965“. Kaple je za-
vršena věžičkou s osmi okénky.

Tak to jsme měli další kapli. Nebojte, určitě
v našem seriálu ještě nějakou kapli navštíví-
me, ale jakou? Malou, velkou, soukromou, zá-
meckou, hřbitovní?

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

Řekne-li se slovo „cestovatel“ a „Přelouč“,
většinou si vzpomeneme na Aloise Topiče
a možná i některé další přeloučské dobro-
druhy, kteří cestovali po světě zhruba v po-
slední čtvrtině 19. století a první čtvrtině
20. století. K nim je ale třeba doplnit ještě
jedno jméno – Karel Šmíd. Přestože od jeho
předčasného odchodu uplynulo už více jak
20 let, vzpomínko vý článek v Přeloučském
Roštu o něm zřejmě ještě nevyšel. Tuto chy-
bu se pokusíme dnes napravit. Šmídova čin-
nost byla rozsáhlá, pro to zde uvedeme jen
základní informace.

Karel Šmíd se narodil 12. října 1948 v Aber -
tamech na Karlovarsku. Do našeho regionu
se s rodiči přestěhoval v roce 1964, konkrétně
do Týnce nad Labem. Do Přelouče se s rodinou
nastěhoval roku 1982. V letech 1977–1991
pra coval u Československé plavby labské
(před tím v týnecké pobočce kolínské Tesly)
a poté zúročil svůj dlouholetý koníček a stal
se nezávislým publicistou, poradcem a exper-
tem na Afriku a Orient. Již od roku 1967 se
totiž zabýval studiem zemí Balkánu, sever -
ní Afriky, ostrovů Středomoří, Blízkého vý-
chodu, Kavka zu, Zakavkazska, Střední Asie
a také vztahy na šich zemí k Orientu. V letech
1967–1997 na vštívil celkem 94 zemí Evropy,
Asie a Afriky. Založil a řídil také několik spol-
ků – ještě v Týn ci nad Labem African Club
(1970–1975), po jeho zákazu neoficiální Afri -
ca-Orient Club (1975–1989) se sídlem v Týn -
ci nad Labem, resp. Přelouči a od roku 1990
vedl konečně i přeloučský Orient Club. V těch -
to klubech realizoval 15 studijních expozic
do oblastí od Maroka po Mongolsko. V ro-
ce 1990 založil sdružení cestovatelů GLO-
BE, které mělo sídlo v Náprstkově muzeu
v Praze.

Dle dostupné literatury dále přednesl od
roku 1970 200 přednášek a publikoval přes
500 příspěvků v 85 periodikách (např. i Zprá-
vách Klubu přátel Pardubicka, měsíčníku No-
vý Orient vydávaném Orientálním ústavem
AV ČR či v Přeloučském zpravodaji). Stal se
autorem či spoluautorem několika knih či
sborníků. Spolupracoval s Holubovým památ -
níkem v Holicích, kde se podílel na přípravě
mezinárodních symposií o afrikanistice. Do-
stal několik ocenění za propagaci Afriky –
např. Cenu dr. Emila Holuba (1983) a Pamět-
ní medaili dr. Emila Holuba (1997). Měl být
poradcem České televize při natáčení pořadu
o cestovateli Eduardu Ingrišovi (1905–1991)
a jeden pořad měl vzniknout přímo o něm sa -
mém. Jeho plány mu však překazila nemoc,
které podlehl dne 20. května 1999 v nedoži-
tých 51 letech. Na fotografii z archivu rodiny
Šmídovy jej vidíme v roce 1998.

V oblasti turistického ruchu chtěl pomoci
také Přelouči. Dle svého životopisu se podílel
v 80. letech na vzniku stálé expozice přelouč-
ského muzea o cestovatelích, která byla pod
názvem „Přeloučští rodáci v cizině“ otevřena
v letech 1981–1989. Dále se v našem městě
výrazně podílel na uspořádání velmi zajímavé
akce Jurta 94. Ta se konala ve dnech 28.–29. 5.
1994 a měla propagovat Mongolsko. V mís-
tech před pozdějším Penny Marketem stála
jurta (obydlí kočovných kmenů), byla mož-
nost ochutnávky mongolských jídel a ukázky
písní a tanců. Bohatý program měl pokračovat
také v kině apod. 1. dubna 1999 Šmíd v našem
městě spolu s dalšími společníky otevřel sou -

kromé Informační a turistické centrum INFAK.
To sídlilo na adrese 28. října čp. 1525 v prv-
ním patře nad restaurací Bakchus. Dle článku
v Přeloučském Roštu č. 4/1999 zprostředko-
vávalo také prodej zájezdů a pobytů (i zahra-
ničních) a samozřejmě informační služby. Ve
své době bylo ve spolupráci s MěÚ Přelouč
oficiálním městským informačním centrem.
Firma Infak spol. s r.o. existuje dodnes, ale v jis-
té době změnila druh podnikání a sídlo.

Karel Šmíd vytvořil zajímavou a poměrně
rozsáhlou sbírku artefaktů zejména afrického
původu (ale i odjinud). Na rozdíl od Topiče
a dalších se ale do své oblíbené Afriky před
rokem 1989 z politických důvodů neměl šan -
ci dostat, a tak sbírku vytvářel jinými způsoby.
Velkou část získal Šmíd od svého známého,
no vináře a publicisty Viléma Bischofa (1943),
který se jako jeden z prvních autorů zajímal
o problematiku ochrany lidoopů, zejména šim-
panzů. Cestopisou formou popsal svoji činnost
v knize Na šimpanzích stezkách (1980). Bischof
Afriku v 60. a 70. letech opakovaně navštívil,
mj. jako účastník odchytové expedice Josefa
Vágnera (1928–2000) v Ugandě pro safari ve
Dvoře Králové. Karla Šmída poznal díky jeho
aktivitám v oblasti afrikanistiky a proto mu
před svou emigrací do Francie v roce 1980 ne -
chal africké „suvenýry“ u svých přibuzných
v Praze, kde si je Šmídovi vyzvedli. Díky svým
odborným znalostem Bischof našel uplatně-
ní v redakci vědy a techniky agentury Fran-

ce-Presse v Paříži, a pracoval v ní až do odcho-
du do důchodu v roce 2008.

Počátkem 70. let získal Šmíd některé dal-
ší předměty, dle slov paní Marie Šmídové, od
„klu ků Vágnerů“, tedy synů Josefa Vágnera,
kteří byli tehdy s otcem v Africe a některé
předmě ty Šmídovi věnovali. Ve Šmídových
seznamech je uváděn jako dárce „J. Vágner“.
V 80. letech (a částečně snad již v 70. letech)
získával Šmíd některé předměty od své zná-
mé z jižní Afriky, která mu je zasílala poštou
(jméno nelze zřejmě zjistit). V té době Šmíd
také spolupracoval s muzeem v Holicích v Če -
chách, odkud získal některé sádrové odlitky
týkající se Afriky.

Šmíd sám tak v cizině mnoho předmětů
vlastním sběrem nezískal, po roce 1989 jezdil
na „západ“ hlavně za zážitky (přivezl si ale ob-
čas předměty ze zemí, kam vycestovat před
rokem 1989 směl). Koncem 90. let, když už
byl vážně nemocný, sepsal seznam svých sbí-
rek. Část zakreslil a díky tomu je i po letech
dokážeme dobře identifikovat. V té době už
jednal s tehdejším správcem depozitáře pře -
louč ské ho muzea, panem Jiřím Bezdičkou
(1934–2000). Domluvili se, že předměty při-
jdou časem do přeloučských sbírek. Pan Bez-
dička K. Šmída ale přežil jen zhruba o rok a je-
ho nástupce, pan Jaroslav Kulich, o dohodě
nebyl dostatečně informován. Předměty tak
zůstaly v jedné místnosti bytu panelového do-
mu na přeloučském sídlišti vlastně více jak
20 let. V souvislosti s výstavou o cestovate-
lích, která se uskutečnila ve výstavním sále
KICMP v roce 2020, se ale podařilo záměr
Karla Šmída konečně uskutečnit a většina je-
ho sbírky byla na podzim loňského roku pře-
vedena do přeloučského muzea. Sbírky jsme
zapsali 12. 10. 2020, shodou okolností v den
nedožitých 72. Šmídových narozenin.

Již z 90. let a přelomu milénia máme ale ve
sbírkách řadu dokumentů (a několika před-
mětů), které věnoval pan Šmíd osobně, resp.
později paní Šmídová. Z oblasti cestování se
jedná zejména o poměrně rozsáhlý archiv
Orient Clubu, pohlednice ze zemí SSSR, ně-
které předměty a knihy. Kromě toho ale vě-
noval do sbírek i cenný fotoarchiv cestovate le
Vozába. Daroval nám také ale několik před-
mětů týkajících se turistiky po ČR, publikaci
o F. Filipovském a uniformu strojníka Česko-
slovenské plavby labsko-oderské.

Na podzim 2020 jsme získali ze Šmídovy
sbírky celkem 45 předmětů, které jsme rozdě -
lili do 36 inventárních čísel. Většina z nich po-
chází z Afriky (Uganda, Kamerun, Senegal,
Tan zánie, západní a jižní Afrika, Guinea, Ma-
roko, Pobřeží slonoviny, Etiopie) a jsou ze pře -
vážně ze dřeva (tam-tamy, stoličky, podhlav-

Přeloučský cestovatel Karel Šmíd (1948–1999)

Drobné kamenné památky Přeloučska. Kaple Panny Marie v Komárově
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chitektury. V Jakubu je situace poněkud jiná –
vznikla tu stavba na románský sloh ladných pro -
porcí, užší lodi, jejíž vertikalitu zesiluje štíhlá ro-
mánská věž. Výjimečnost pak památce dodává
především sochařská výzdoba jižní zdi chrámu, jež
nemá v našich zemích srovnání. Jižní průčelí je zdo -
beno devíti reliéfy – postavou biskupa, sv. Jakuba
se dvěma donátory po stranách, rytí ře a opata
v horní řadě, tympanonem s Kristem a dvěma po -
škozenými postavami po stranách vchodu. Výrazná
je snaha interpretovat konkrét ně neurčené po sta -

 vy – sv. Petr a Pavel při vchodu, synové donátor-
ky Marie po stranách sv. Jakuba. Nejzávažnější je
snaha zbývající postavy interpretovat jako nejstar -
ší sochařské znázornění našich národních svět-
ců – sv. Vojtěcha, sv. Václava a sv. Prokopa. (Na že -
ny se nedostalo – vynechána by v tom případě
byla donátorka Marie i sv. Lud mila. Lze namítnout
i to, že ne všichni zmínění národní světci byli to -
ho času již svatořečeni – v případě sv. Prokopa se
tak stalo až roku 1204. Jeho věhlas, šířící se z ne-
dalekého Posázaví, je však ve 12. století pod Želez -

nými horami představitelný.) Tyto interpretace
mají v sobě jisté procento pravděpodobnosti, ni -
kdy je však nebude možné brát jako zcela pro ka -
 zatelný fakt. Byly vůbec tyto plastiky určeny od
počátku pro sv. Jakuba? A byly od svého počát-
ku určeny pro český prostor? Nejedná se o kořist
z italských tažení? Byl však mezi sveřepými čes -
kými bojovníky takový milovník umění, který by
nechával převážet takovou „horu kamení“?

(Dokončení příště)
Text a foto Martin Štěpánek

Ve třetí části našeho povídání o cestě pražské-
ho Daniela I. zavítáme do obce Jakub, která svým
názvem odkazuje k zasvěcení svého prastarého
románského kostela. Ten sice leží již mimo samot -
né Přeloučsko, stranou od cesty z Přelouče do
Kutné Hory, ale je několik důvodů, proč se jím
v Roštu zabývat. Jedním z nich je jeho spřízně-
nost s chrámem v Řečanech nad Labem. (K té se
ostatně budeme často vracet.) Je tu ale také sou -
vislost přímo s Přeloučí, jejíž hlavní chrám má
stejné zasvěcení. Přelouč a Jakub jsou dva body
na poutní cestě do Santiaga de Compostela. V pří -
mé linii tato cesta mezi oběma body překonává
poslední výběžky Železných hor, a to v pověstmi
opředené oblasti Obřích postelí, Na Babách, Pe-
trovy šlápoty i studánky Toužení. (Jako kdyby se
snažila překrýt a přeznačkovat jejich pověstmi
tradované pohanské tradice.) Věhlas poutní ces ty
do Santiaga je v našem regionu v poslední do bě
opět oživován. Podíváme-li se však na novodobé
značení východočeské trasy této cesty, zjistí me,
že je klikatá a zavádí nás ke kdejaké pamětihod-
nosti (včetně přeloučského sv. Jakuba Většího),
ale Jakub míjí. V tom je, dle mého názoru, zčásti
ignorováno naše historické dědictví a vztahy za -
psané dlouhými staletími do tváře naší krajiny.

Je tu ještě jeden prostý důvod, proč se Jaku-
bem zabývat. Jakub je cílem výletů přeloučských
občanů. Dokládají to i stránky Roštu. A není di-
vu – ve vzdálenosti zhruba stejné, jako je cesta do
centra Pardubic, se nachází památka mimořádné
kvality, pro niž nemáme v celé České republice
srovnání.  

Jakub 19. listopadu 1165
O pět dní později se podobné scény jako v Ře -

čanech odehrály i na druhé straně Železných hor,
v obci Jakub. (Kde pobýval biskup Daniel I. se svým
doprovodem v tomto mezidobí (14.–19. 11.), ne-
víme. Trávil čas na Přeloučsku? Je to možné, Jakub
leží až na trase návratu ku Praze.) 19. 11. 1165 zde
byl svěcen vedlejší oltář P. Marie, a to na tribuně
kostela.

Detailní informace opět známe z později na -
lezené autentiky. Objevena byla na podzim roku
1845 při stavebních úpravách na tribuně, které
měly zajistit větší prostor pro umístění varhan.
Pod oltářem byla nalezena olověná schránka
opatřená pečetí Daniela I. a obsahující pergamen
autentiky a více než dvacet ostatků svatých. Do
dnešních časů se nám z celého nálezu dochova-
la patrně jen právě ona autentika. V originále la -
tinsky psaný text nám sděluje následující:

„Léta od vtělení Páně 1165, interdikce třinác-
tá, epakta sedmnáctá, konkurenta čtvrtá. Já, Da-
niel, nehodný sice, přesto z Boží milosti třináctý
biskup pražský, patnáctý rok od svého ustano-
vení, měsíce jedenáctého, dne měsíce devate-
náctého, za vlády Fridricha, nejslavnějšího a nej-
jasnějšího římského císaře a vždy rozmnožitele
říše, jakož i za časů Vladislava, nejslavnějšího krá-
le Čechů, uložil jsem vlastní rukou do tohoto oltá -

ře, o třináctých prosincových kalendách, tyto
ostatky svatých: Ze dřeva Páně, z hrobu Páně,
Panny Marie, sv. Jana Křtitele, apoštolů sv. Ondře -
je, Jakuba, Bartoloměje, sv. Václava mučedníka,
sv. Vojtěcha mučedníka, sv. Pankráce, svatého
Lamberta mučedníka, sv. Blažeje mučedníka,
sv. Sixta mučedníka, sv. mučedníků Benedikta,
Jana, Matěje, Izáka, Kristina, sv. Mikuláše, sv. Jiří,
sv. Jiljí vyznavače, sv. Augustina vyznavače, sv. Got -
harda vyznavače, sv. Lva vyznavače, sv. Gertrudy
panny, sv. Barbory panny, sv. Ludmily mučedni-
ce, sv. jedenácti tisíc panen a dalších svatých.

Tito a všichni Boží svatí ať se ráčí přimlouvat
za mne hříšníka u Pána Boha. Amen.

Já, Vladislav, toho času český král, modlím se
za totéž. Amen.

Já, Judita, toho času česká královna, modlím
se za totéž. Amen.

Já, Marie, toho času budovatelka tohoto ko s -
tela, se svými syny Slaviborem a Pavlem, modlím
se za totéž. Amen. Amen. Amen.

Zaznamenává se zasvěcení tohoto oltáře slav -
né a neposkvrněné Panně Marii.“

Kolik vzácného zboží se sešlo v jednom ven-
kovském chrámu! Pravý nebeský Jeruzalém! A to
jsme větší pozornost věnovali pouze vedlejšímu
oltáři na tribuně, ostatků bylo v chrámu však ješ -
tě víc. Pod hlavním oltářem byla totiž objevena
roku 1873 druhá olověná schránka s vyrytým
jménem biskupa Daniela na víčku a třinácti uzlíč-
ky s ostatky. Autentika v tomto případě chyběla,
k hedvábným pytlíčkům však byly připevněny
pergamenové proužky se jmény svatých, jimž
ostatky patřily. Písmo prý vykazovalo stejné zna -
ky jako písmo autentiky z tribuny. V minulosti
se objevila tendence přisuzovat napsání těchto
textů Vincenciovi.

Letopočet 1165 v řečanské i jakubské autenti-
ce vede v literatuře ke zkratce – oba chrámy byly
postaveny v tomto roce. V případě Řečan nad La-
bem je to pravděpodobné. (Chrám vznikl těsně
před svěcením hlavního oltáře, roku 1165 či těs-

ně před ním.) V případě chrámu v Jakubu je celá
věc složitější. Roku 1165 byl svěcen pouze vedlej-
ší oltář na tribuně. Z toho mála, co víme, a mno -
ha neznámých lze dle mne vyvodit tři varianty:
1. I hlavní oltář byl vysvěcen roku 1165 a celá
stavba je prakticky stejného stáří jako chrám
v Řečanech. 2. Vedlejší oltář byl svěcen doda-
tečně, hlavní dříve, a chrám je tedy o něco starší
než řečanský. Co třeba toto navržení možné chro -
nologie? Chrám vznikl těsně před anebo v roce
1163. Biskup Daniel I. hlavní oltář vysvětil při své
cestě do opatovického kláštera právě tohoto ro-
ku. O dva roky později byla využita cesta do Ře-
čan k tomu, aby při návratu byl vysvěcen oltář
na tribuně. 3. Možná je chrám v Jakubu ještě o ně -
co starší. K této hypotéze nás může přivést fakt,
že se ve schránce pod hlavním oltářem nenachá-
zela autentika a pro identifikaci ostatků byl vy-

užit jiný způsob. Nepochází tedy tato schránka
z dob, kdy ještě autentiky nebyly vytvářeny? Nej -
starší nám známá (z Bohnic) nese datum 30. 5.
1158. Chrám v Jakubu by tak vznikl v rozmezí let
1148 (Daniel I. se stal biskupem) až 1158.

Jak už bylo v případě Řečan nad Labem na
okraj poznamenáno, někdy je zpochybňována
jinak obecně přijímaná účast krále a královny při
svěcení. K této myšlence vede ustálená, stereo-
typní formulace autentik. Nejsou Vladislav a Ju-
dita uvedeni pro větší slávu a význam listiny? Ne -
připojují se svou modlitbou jaksi formálně či na
dálku? Osobně bych dával přednost myšlence
osobní účasti. Je to zčásti vliv sugestivního „já“
a přítomného času slovesného tvaru „modlím se“.
Pořadí uvedených osob, hierarchicky řazených
vzhledem k okamžiku svěcení, vytváří dojem se-
znamu zúčastněných. Pokud by král a krá lovna
přítomni nebyli a nebyli zmíněni v autentice, nic
by to neměnilo. Nakonec však rozhoduje jediné –
nic nepopírá možnost účasti vladařského páru
při svěcení v listopadu 1165 v Řečanech a Ja kubu.

V Řečanech nad Labem jsme konstatovali vznik
relativně fádní, lépe řečeno typické románské ar-

CESTA BISKUPA DANIELA I. DO ŘEČAN NAD LABEM A ZPĚT – 3. část

Fotografie, kterou se mi podařilo nalézt v čáslavském bazaru pana Bedzíra ml.,
zachycuje stav části fasády sv. Jakuba ve 30.–40. letech 20. století. Při porov-
nání s fotografií z počátku 21. století si můžeme povšimnout změn, především
odstranění novověké fresky ve prospěch obnoveného románského okénka.
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Doplňovačka – zajímavá místa v Pardubickém kraji
Tajenka únorové doplňovačky byla: Hrad Lichnice

Hrad Lichnice či Lichtenburk je zřícenina hra -
du v Železných horách, nacházející se na stej-
nojmenném skalnatém návrší v nad mořské
výšce 480 m n. m. nad městem Tře mošnice,
vzdušnou čarou 15 km jihozápad ně od města
Chrudim. Lichnice leží při hranici národní pří-
rodní památky Kaňkovy hory a je součástí
CHKO Železné hory. Postaven byl rodem Ro-
novců, a to buď Jin dřichem ze Žitavy, nebo
jeho synem Smilem, který se zval právě podle
hradu Lichtenburk. V roce 2017 byla ve zbytku
severní věže vybudována ocelová rozhledna. 

(text a foto čerpáno z internetu)

V rámci losování se výherkyní stal Josef Zitta,
gratulujeme a prosíme, aby se dostavil do re-

dakce Roštu, 3. patro, Městský úřad Přelouč. Všem ostatním děkujeme a těšíme se na
nové odpovědi, které zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz. Malá věcná
odměna čeká na někoho dalšího z vás. 

DOPLŇOVAČKA
Tajenku doplňovačky, kterou je …,
najdete v pro středním řádku.

1. Ochrany nohou koní. – 2. Od-
růda hrušky (lidově). – 3. Zmra -
zené mléčné krémy. – 4. Jakost. –
5. Pusy (zdrobněle). – 6. Italská li-
dová píseň. – 7. Umělé vyhloube-
niny k odvádění vody. – 8. Konev
(zdrobněle). – 9. Podsypané mate -
riály. – 10. Léčebný ústav při lékař-
ské fakultě. – 11. Pověry (zdrob ně -
le). – 12. Kousek usušeného ovo ce.
– 13. Holé roviny. – 14. Malá kole -
na. – 15. Skoky na místě.

Pomůcka: kancóna, koprčka

Vaříme s Roštem 
Milí čtenáři, přikládáme další jednoduchý recept z bram -

bor, který se dá použít ať už ke svačině nebo na oslavu na-
rozenin. Je pro ty z nás, kterým chutnají různé pomazánky.

Bramborová pomazánka
Potřebujeme: 500 g brambor, 100 g uzeného lososa (může
být i drcený), 1–2 lžíce nasekaného kopru, citronová šťáva,
mletý bílý pepř, sůl.
Postup: Brambory uvaříme ve slupce doměkka, po vychlad -
nutí je oloupeme, nastrouháme najemno a ochutíme solí,
pepřem a citronovou šťávou. Přidáme nasekaného lososa
a kopr a promícháme. Pomazánku mažeme na vaše oblíbe -
né pečivo, například celozrnné nebo třeba také na krajíčky
tmavého chleba nebo na tousty.

Variace pomazánky
S vejci: Nastrouhejte 100 g vařených brambor, přidejte 3 žloutky

z natvrdo uvařených vajec, 50 g másla, 2 lžič -
ky hořčice, osolte, opepřete a podle potře-
ba zřeďte mlékem. Na závěr vmíchejte 3 na-
sekané vařené bílky.
Levná: Na jemném struhadle nastrouhejte
3 ve slupce uvařené a oloupaném brambory,
2 mrkve a 2 sterilované okurky, přidejte 1 na -

drobno nasekanou cibuli, osolte, opepřete a promíchejte. Pomazánku do-
chuťte hořčicí a zjemněte trochou lehké majonézy.
S tvarohem a cibulkou: Nastrouhejte 500 g vařených brambor, přidejte
250 g měkkého tvarohu, trochu mleté papriky, osolte, podle potřeby zřeďte
mlékem a na závěre vmíchejte 2 nasekané zelené cibulky. 

Fotografie čerpány z internetu, text MG
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Znění únorové tajenky bylo: Krtkův ráj pro zahrádkáře.
Děkujeme vám všem, kteří s Roštem luštíte a zasíláte nám
od povědi. V rámci losování se výherkyní stala Alena Seve -
ry nová. Malý věcný dárek je připravený v redakci Roštu,
Městský úřad Přelouč, 3. patro. Malou pozornost věnuje
výherci i paní Suchochlebová  ze svého obchůdku. Gratu-
lujeme a přikládáme další křížovku a těšíme se na vaše nové
odpovědi, které zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz
nebo volejte na telefon 466 094 103. 
Krtkův ráj nabízí:
v  semena zeleniny a květin, travní směsi
v  postřiky, hnojiva
v  zahradní nářadí, vodní program
v  netkané i tkané textilie, substráty
v  keramika, dárkové předměty
v  sezonní hrnkové květiny a dekorace
v  vazba svatebních kytic a svatební dekorace

Křížovka


