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Zprávy z radnice

3

Rada města
Dne 3. 5. 2021 se konala 65. schůze Ra-

dy města Přelouče, na které se mimo jiné
schválila změna č. 1 odpisového plánu pro
příspěvkové organizace na rok 2021, smlou -
va o zajištění přeložky plynárenského zaří-
zení a úhradě nákladů s ní souvisejících se
společností GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem
v souvislosti se stavbou 2. části zkapacitně-
ní kanalizace ve Sportovní ulici. Projednalo se
také projektové řešení rekonstrukce komu -
nikace v této ulici (u fotbalového stadio nu
a sportovišť), výkup pozemků pro spojovací
komunikace mezi ul. Libušina a Chrudim-
ská. V rámci Programu „Podpora výstavby
a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardu -
bickém kraji“ se schválila smlouva o poskyt-
nutí dotace na projekt „Dovybavení doprav-
ního hřiště v Přelouči III“ s poskytovatelem
Pardubický kraj, který schválil dotaci ve vý-
ši 90 178 Kč. Radní schválili například dva zá-
měry na pronájem části pozemků za účelem
umístění a provozování prodejního stánku,
zřízení věcného břemene, výpůjčku nebyto-
vých prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích
Sportovnímu klubu Lohenice, z.s., na vědo-
mí také vzali mimo jiné zápis OV Klenovka
ze dne 23. 4. 2021, KMS Štěpánov ze dne
14. 4. 2021, KMS Lhota – Škudly ze dne 8. 4.
2021, zápis KMS Tupesy ze dne 28. 4. 2011,
zápis sociálně zdravotní komise ze dne
21. 4. 2021. V rámci veřejné zakázky „Sta-
vební úprava nebytových prostor, Choceň-
ská č.p. 877, Přelouč“ rada rozhodla, že eko -
no micky nejvýhodnější nabídku podal do-
davatel Miramid s.r.o. Praha za nabídkovou
cenu 3 827 951,94 Kč bez DPH a zároveň
schválila i smlouvu o dílo na realizaci této
zakázky. Pro veřejnou zakázku „Rekonstruk -
ce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč“
ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal
dodavatel SOVIS CZ, a. s. Hradec Králové,
se kterým radní schválili také smlouvu o dí-
lo na realizaci této veřejné zakázky za na-
bídkovou cenu 3 389 716,11 Kč bez DPH
a se stejným dodavatelem se také schválila
smlouva o dílo na realizaci zakázky „Regene-
race sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa“
za nabídkovou cenu 8 861 515 Kč bez DPH.
Dalším bodem jednání byla veřejná zakáz-
ka „Stavební úpravy jídelny a kuchyně bu-
dovy školní jídelny v ulici Obránců míru
č.p. 1714, Přelouč“, pro kterou ekonomicky
nejvýhodnější nabídku podal dodavatel
Rae der & Falge s. r. o. Lovosice za nabíd-
kovou cenu 33 780 000 Kč bez DPH. Pro
opravu požární nádrže v Tupesích se na té-
to radě rozhodlo vyloučit dodavatele AQU -
 EKO, spol. s r. o. Velké Meziříčí z důvodu

odstoupení dodavatele ze zadávacího řízení,
zrušila si radou schválená smlouva o dílo ze
dne 15. 3. 2021 a nově radní schválili smlou -
vu o dílo na realizaci zakázky „Tupesy – opra -
va požární nádrže“ s dodavatelem ZEM-
PRASTAV spol. s r. o. Miletín za nabídkovou
cenu 1 771 125 Kč bez DPH. Projednaly se
a schválily dodatek. 2 ke smlouvě mezi part-
nerem projektu a spolupracujícím subjek-
tem o zapojení do projektu „Potravinová
a materiální pomoc nejchudším osobám II“
ze dne 5. 2. 2019 a Smlouva o podmínkách
poskytování služby pultu centralizované
ochrany u HZS Pardubického kraje ke dni
1. 6. 2021 pro Sportovní halu Přelouč mezi
Českou republikou – Hasičským záchran -
ným sborem Pardubického kraje a Pat -
rol group s.r.o. Jihlava a Městem Přelouč.
Rozhodlo se schválit dotaci z rozpočtu měs-
ta do 50 tis. Kč na rok 2021 pro Cross club
Přelouč z.s. a na základě žádosti Základní
umělecké školy Přelouč radní souhlasili
s projek  tovými záměry školy – například
s vý stavbou samostatné budovy pro výuku
kolektivních předmětů, rekonstrukcí sociál -
ního zařízení v prvním patře budovy školy,
vybavení soft ware licencemi edukativních
programů atd.

Na 66. schůzi Rady města Přelouče
z dne 17. 5. 2021 se například schválilo při-
jetí daru příspěvkové organizaci Základní
umělecká škola Přelouč od společnosti Elek -
trárna Chvaletice a. s. v hodnotě 25 000 Kč
na pořízení zařízení pro moderní distanční
i prezenční výuku – Schoolboard, tento
schválený dar posílí fond investic této pří-
spěvkové organizace. Projednaly se a schvá -
lily účetní závěrky za rok 2020 příspěvko-
vých organizací: Technické služby města
Přelouče, Kulturní a informační centrum
města Přelouče, Městská knihovna Přelouč,
MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, MŠ Ma-

sarykovo náměstí, ZŠ Smetanova, ZUŠ Pře-
louč, Školní jídelna Přelouč a Dům dětí
a mládeže Přelouč. Schválila se žádost o do -
taci z Integrovaného regionálního progra-
mu prostřednictvím akční skupiny Želez -
nohorský region na projekt „Rekonstruk -
ce chodníku ve Lhotě“ a s ním související
smlou vu o dílo na zajištění administrace
tohoto projektu se společností VN KON-
ZULT, s.r.o. Lázně Bohdaneč, dále se schvá-
lilo několik věcných břemen. Radním byly
předloženy informace k výsledku oslovení
vlastníků pozemků v místě hlavních komu-
nikací dle studie Lipiny. Zastupitelstvu se
z této schůze doporučilo schválit uzavření
smlouvy o budoucí darovací smlouvě na
převzetí pozemků, dopravní a technické in-
frastruktury (komunikace, dešťové kanali-
zace a veřejné osvětlení) a veřejné zeleně
pro budoucí vilovou zástavbu na pozem-
cích p.č. 856/5 a 856/6 v k.ú. Přelouč do
vlastnictví města Přelouče. Další schválená
smlouva o dílo byla a se společností Vodo-
hospodářský rozvoj a výstavba a. s. Praha
na vypracování projektové dokumenta-
ce pro společné povolení a provádění stav-
by včetně související inženýrské činnosti
na protipovodňová opatření v místní části
Tu pe sy a dále také radní schválili smlouvu
o pachtu a provozování vodovodu se spo-
lečností Vodovody a kanalizace Pardubi-
ce k vodovodnímu řádu na pozemcích
p.č. 16/3, p.č. 16/49, p.č. 19/3, p.č. 226/2
a o,č, 226/3 vše v k. ú. Klenovka a schvá-
lila se i dohoda vlastníků provozně souvi-
sejícíh vodovodů rovněž se společností
Vodovody a kanalizace Pardubice. Velkým
tématem na této radě bylo řešení parkova-
cích stání u sportovišť v ulici Sportovní
v par ku za školou. 

Všechna usnesení z obou rad naleznete
na stránkách města.                           MG
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Zprávy z radnice – Odbor životního prostředí
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Třídění světelných zdrojů 
je nyní jednodušší

Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak jste možná už někdy
přemýšleli, kam se žárovkou, když dosvítí. Klasické přímo žhavené žá-
rovky (wolframové i halogenové), které se v domácnostech hojně po-
užívaly, než byl jejich prodej v Evropské unii zakázán, se mohly vyha-
zovat do směsného odpadu. Jiná pravidla ale platila pro zářivky či LED
žárovky – tyto světelné zdroje patřily na místo zpětného odběru. Ro-
zeznat od sebe jednotlivé druhy světelných zdrojů je ale čím dál tím
těžší. Výrobci přicházejí s novými designy a výrobními technologiemi,
takže běžný spotřebitel nemá šanci poznat, o jaký typ světelného
zdroje se jedná.  

Od 1. ledna 2021 už naštěstí nemusíte tento problém řešit, nový
zákon o výrobcích s ukončenou životností nedělá mezi světelnými zdro-
ji rozdíly. Tím pádem všechny spadají do zpětného odběru a měly by
se odevzdat do speciálních sběrných nádob či ve sběrných dvorech.
U nás ve městě se malá sběrná nádoba nachází v budově MěÚ ve 4. patře
před kanceláří odboru životního prostředí; sběrný dvůr se nachází v Par-
dubické ulici, č.p. 1630 a je otevřený v pondělí a v pátek od 13 do 17 hodin,
ve středu od 10 do 15 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. 

Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost uvádět u ceny světelných
zdrojů, ale i dalších elektrozařízení výši recyklačního příspěvku. Díky tomu
hned při placení zjistíte, že jste přispěli na ekologickou recyklaci zakoupe-
ného elektro výrobku, a proto by – až vám doslouží – neměl skončit v ko-
munálním odpadu, ale ve sběrném dvoře.  

Speciální nádoby na světelné zdroje
Veškeré světelné zdroje jsou na sběrném dvoře ukládány do speciálních

sběrných nádob určených jen pro jejich sběr. Nesmí se míchat s ostatním
elektroodpadem. Důvodem je křehkost světelných zdrojů, které by se v kon -
tejneru na elektroodpad mohly rozbít. U kompaktních a lineárních zářivek
navíc při jejich rozbití hrozí únik toxické rtuti, kterou tyto světelné zdroje
v malém množství obsahují. Většina surovin získaných ze žárovek při re-
cyklaci (zejména kovy, sklo a plasty) se následně znovu využije ve výrobě.

Díky recyklaci je možné využít více než 90 % materiálů ze sebraných světel-
ných zdrojů.

Společnost EKOLAMP se již od roku 2005 stará o zpětný odběr osvět-
lovacích zařízení, od ledna 2019 také o malá a velká elektrozařízení. V Čes -
ké republice provozuje síť více než 4300 veřejných i neveřejných sběr-
ných míst. Nejbližší sběrné místo ve svém okolí naleznete na stránkách
www.ekolamp.cz.

Polní cesta na Benešovice
V květnu 2021 byla dokončena výsadba stromořadí podél polní cesty

směrem na obec Benešovice. U polní cesty je v současné době vysa zeno
45 ks ovocných dřevin ve složení 15 ks jabloní, 15 ks třešní a 15 ks švestek.
Touto výsadbou byla započata 4. etapa výsadby městské zeleně.

Od výsadby aleje si do budoucna slibujeme přispění ke zlepšení kvality
ovzduší (ochlazování, snižování prašnosti z polí), zadržování vody v krajině
a snížení větrné eroze. Dále dojde ke zvýšení biodiverzity v krajině. Ovocné
stromy byly zvoleny jako pozvánka pro obyvatele na procházku a také ja -
ko zdroj potravy pro zvěř. V neposlední řadě bude alej cenným estetickým
prvkem v krajině a dojde k pozitivní fragmentaci zemědělské krajiny.

Mgr. Jan Feranec
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Město zahájilo úspěšný boj 
s autovraky

Po dlouholetých bojích, zejména s tvrdostí zákona, město zahájilo kroky
k postupnému odtahu všech vozidel hyzdících vzhled města. Odtah pro-
vedla specializovaná firma, která s vozidly dále naloží dle platné legislativy.
Zároveň na odtah dohlížela městská policie, pracovník Odboru hospo-
dářské správy a vedoucí Oddělení pohledávek a přestupků, jež má agendu
autovraků v gesci. 

Fotografie a text – Mgr. Zuzana Dvořáková, 
odd. pohledávek a přestupků 

Sportovní hřiště s běžeckým oválem 
u ZŠ Kladenská č.p. 494

Sportovní areál ZŠ Smetanova – ul. Kladenská za čp. 494 prošel za po-
slední rok velkou proměnou. Původní hřiště již neodpovídalo aktuálním
potřebám pro rozvoj žáků v oblasti lehkoatletické přípravy. Povrch hrací
plochy a přilehlých zpevněných ploch byl velmi narušen a výuka žáků mu-
sela probíhat pouze omezenou formou. 

Město Přelouč využilo programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Pod -
pora obnovy sportovní infrastruktury a požádalo o dotaci na vybudování
nového sportoviště. Žádosti bylo vyhověno a město obdrželo dotaci ve
výši Kč 4 046 329,-. Veřejnou zakázku vyhrála společnost Linhart spol. s r.o.
s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou ve výši Kč 7 138 948,-.

Žáci se mohou těšit na běžecký ovál 150 m – 2 dráhy, atletickou rovin -
ku 65 m – 4 dráhy, sektor pro skok daleký s doskočištěm 3x8 m podél vnitř-
ní hrany rovinky, sektor pro vrh koulí v jižním oblouku a víceúčelové hřiš-
tě 22x44 m uvnitř oválu s umělým osvětlením. Součástí projektu je i vybrané
sportovní vybavení, nové areálové komunikace ze zámkové dlažby a pří-
jezdová komunikace z asfaltobetonu.

Věříme, že v novém školním roce budou již žáci moct normálně spor-
tovat a naplno využívat nový sportovní areál.

Ing. Lada Kubínová, odbor správy majetku

Uctění památky 76. výročí
ukončení druhé světové války

v Přelouči
Bohužel díky stále trvajícím omezením hromadného shromažďo-

vání více osob na veřejnosti položili kytici u památníku bojovníků proti
fašizmu a rasismu v parku u sokolovny starostka města Irena Burešová
a místostarosta města Ivan Moravec bez přítomnosti veřejnosti.

Fotografie a text – MG
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Soutěžíme s Roštem a odborem životního prostředí 
o dárkový balíček města Přelouč – 5. kolo

Odpovědi na otázky z Roštu č. 5/2021
1.  Patří do nádoby na bioodpad odpad živočišného původu?
    Nepatří (pouze bioodpad rostlinného původu, dále např. obiloviny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky). 
2.  Můžeme do nádob na sklo vhazovat keramiku? Nelze.
3.  Kam patří rozbitá skleněná varná konvice?         Do směsného odpadu (nelze recyklovat kvůli vyšší teplotě tavení).
4.  Kam můžeme odložit molitan?             Do nádoby na směsný odpad nebo na sběrný dvůr (podle toho, jak je velký).
5.  Kam s CD, DVD a videokazetami?  Plastový obal do plastu, papírový obal do papíru, vlastní nosič do směsného odpadu.

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

Nové otázky:
1.  Patří rozbité zrcadlo do nádoby na sklo?
2.  Lze papír ze skartovačky vhodit do kontejneru na papír?
3.  Kam odložit použité roušky a respirátory?
4.  Kam odložit použitý prázdný jednorázový polystyrenový box na jídlo?
5.  Je možné vhodit do nádoby na kovy kovovou nádobku od laku na vlasy, deodorantu apod.?

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. 7/8, který bude vycházet 25. 6. 2021. Těšíme se na vaše nové odpovědi a děkujeme, že třídíte odpad.
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Ohlédnutí 
za Literární procházkou 

plnou lásky
Děkujeme vám všem, kteří jste se naší Li-

terární stezky kolem Labe zúčastnili. Doufáme,
že jste si vychutnali nejen krásnou procházku,
ale i setkání s texty o lásce. Snažili jsme se vám
nabídnout úryvky především z klasických básní
a dramat a věříme, že to bylo pro vás zajímavé.

Z ohlasů víme, že mnozí z vás jste objevili
díky krátkým ukázkám i díla, která jste zatím

neznali, a i to byl jeden z cílů této akce. Proto -
že věříme, že setkat se s krásnou literaturou
je vždy zážitek. Děkujeme za vaše slova chvály
a těšíme se na další, tentokrát prázdninovou
venkovní akci, kterou pro vás chystáme.

Jaro v Městské knihovně
Akce pro nejmenší děti v projektu S kníž-

kou do života (Bookstart) se v jarním období
ještě stále konaly ve virtuálním prostředí, ale
v červnu už se společně vypravíme do parku,
kde se do sytosti vyběháme a vyřádíme při pl -
nění úkolů ,,bojovky – Hledání pokladu“, urče -
né právě našim nejmenším čtenářům. O prázd -
ninách nás také čekají dva společné pikniky,
které budou určitě plné krásných setkání s pří -
běhy a pohádkami.

Účastníky naší jarní soutěže Tajemství prou -
těného košíku upozorňujeme, že losování vý-
herců proběhlo 1. 6. a seznam výherců je vy-
věšen na webu knihovny, kde ale místo jmen
zveřejníme čísla jejich čtenářských průkazů. Tě -
šíme se na osobní setkání v knihovně, kde si
také vylosovaní čtenáři budou moci vyzved-
nout krásné knižní odměny.

Také hlasování v naše fotosoutěži na téma
Přistižen při čtení bylo k 1.6. uzavřeno a tři ví-
tězné snímky jsou zveřejněny na webu. Jejich
autoři se mohou stavit v knihovně pro zaslou -
ženou odměnu a všem účastníkům soutěže
moc děkujeme za zaslání krásných fotografií.

Největším jarním projektem je akce Plyšáci.
Mazlíčci žáčků z prvních a druhých tříd stále
ještě plní naši knihovnu a přinášejí svým dě -
tem zpět do jejich domovů krásné knihy a dou -
fáme, že i radost ze čtení.

L. H.

6/21

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NAUČNÁ LITERATURA
Psychologie
DRTINOVÁ, Daniela 
Vědomí a realita: o mozku, duševní nemoci
a společnosti. 
V Praze: Vyšehrad, 2021.

Lékařství, alternativní medicína
HOŘEJŠÍ, Václav 
Základy imunologie. 
V Praze: Stanislav Juhaňák – Triton, 2017.

KRÁSNÁ LITERATURA
PAMUK, Orhan 
Cosi divného v mé hlavě, aneb, Život, dobro-
družství a sny chudého prodavače Mevluta
Karataşe a jeho přátel jakož i obrázek života
v Istanbulu mezi lety 1969 a 2012.

ZIKMUND, Petr
Zločiny Velké Prahy. 
Praha: Česká televize, 2020. 
Kniha deseti detektivních příběhů, založených
na skutečných případech z okrajových částí
Prahy v dobách 1. republiky, je knižní podobou
stejnojmenného televizního seriálu.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KUKAŇ, Jiří 
Kam chodí spát hvězdy?: čtení na dobrou noc:
texty s velkými písmeny. Praha: Svojtka, 2020.
Poetické verše s barevnými ilustracemi a vel-
kými písmeny pro rozvíjení představivosti
a dobré usínání. Když malé dítě usíná, může
si představovat, kam asi chodí spát hvězdy,
voda, vítr, duha, ptáci nebo listí. K rozvoji fan-
tazie i ke zklidnění mysli pomáhají krátké ver-
še s metaforou.                                       J. K.

V měsíci květnu vyšla kniha Příroda Přelouč-
ska od Martina Kohoutka. Pokud si chcete
knihu přečíst či prohlédnout, je k dispozici
v Městské knihovně Přelouč.

NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ – ČERVEN 2021

Jubilanti duben                                

Květuška Bahníková                           95 let
Libuše Turynová                                 89 let
Ing. Josef Frydrych                              88 let
Lubomír Čížek                                     85 let
Josef Březina                                        80 let

Stříbrná svatba
Marie a Eduard Pištovi                       27. 4.
Jana a Oldřich Úlehlovi                     27. 4. 

Jubilanti květen                                

Miloslava Korbelová                          96 let
Jarmila Kohoutková                           88 let
Věra Holá                                             88 let
Vladimír Kotland                                87 let
Ladislav Čermák                                 86 let
Ladislav Rýdlo                                     86 let
Hana Neumannová                            86 let
Miluše Charvátová                             85 let
Jarmila Faltysová                                 80 let
Jan Novák                                             80 let
Jan Rybová                                           75 let
Vladimír Kopáč                                   75 let
Jana Exnerová                                      75 let
Vratislav Steklý                                    75 let

PŘELOUČÁCI 

Noví občánci v našem městě
Na přelomu roku 2020/2021 se narodili další noví občánci našeho města. 

Velice gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí. 

Amálie Zittová

Dominik Minařík Vojtěch Štěpánek

Dominik Němec Jan Malý
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
Po dlouhé přestávce opět začínáme a srdečně vás zveme na letní koncerty na náměstí i pod parkem 

a další kulturní akce a těšíme se na vás.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PŘELOUČE VÁS ZVE
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Matematika a výtvarná výchova
I když opravdové jarní počasí se opozdilo, v některých třídách, které

zahájily prezenční výuku, tomu tak nebylo. V hodinách výtvarné výcho -
vy a matematiky šikovné ruce našich žáků vytvořily obrázky jarních
kvě tů a stromů. O výtvarné výchově každý namaloval obrázek s jarním
motivem a v hodinách matematiky každý vytvořil jarní motiv, který mu -
sel být souměrný podle osy.

PRÁCE ŽÁKŮ 5. TŘÍD –
„HYMNA PRO MOU OBEC“

(Hudební výchova)

Kde domov můj?
Bohdaneč je město malé,
velmi krásné, roztomilé…
Hřiští je tu asi deset,
chodím na ně přesně v deset…
Kámošů tu nemám moc – 
       Káťu, Lucku – to je dost!
Na náměstí trysky stříkaj,
ty tři trysky se na mě dívaj!
Vždy si koupím sušenkovou zmrzlinu,
Tu zbaštím za pouhou vteřinu!
To je vše o městě mém – 
       Bohdanči, městě lázeňském!

Nelinka Vašíčková, 5. B

Do Břehů se klidně nastěhuj!
Podnebí mírné, hory nízké,
lidé jsou milí v té mojí vísce.
Zde jsem začala život svůj, 
       Břehy jsou domov můj!

Melanie Ceralová, 5. A

Vím o kousku ráje – a to víska má je!
Kozašice, víska má, té nikdo neodolá!
Tam se kozy pasou, to Kozašice mé jsou,
tam to sýrem, medem voní,
nezapomenu já nikdy na ni!

Barbora Kotyzová, 5. B

Vápeňák je moje ves…
Já, Natka, Aňa, Kačka…
Hrát si tady, to je hračka.
Kluky tady máme taky,
pořád hrajou na vojáky…
Vápeňák je domov můj!

Tereza Vrabcová, 5. B

Valy jsou malá vesnička, jako moje básnička!
Do Valů se vracím ráda, 
       tam žije můj táta i máma!

Pavla Cepková, 5. A

Tam, kde teče řeka Labe, 
       kde je krásně zbarvené nebe,
Tam je vesnička má, které se jiná nevyrovná!
Máme se tu rádi, jsme vážně dobří kamarádi.
Na podzim chodíme do přírody na procházky,

na jaře na louce hledáme bělásky.
Nemáme tu žádné hádky, 
       scházíme se nejen v pátky!
V létě se koupeme v našem písníku 
       a ne v jiném rybníku!
V půl osmé na nás autobus troubí, 
       a tak na zastávku nikdo nezabloudí…
Jestli chcete vědět víc, 
       přijeďte k nám – do Mělic!

Magdaléna Šedivá, 5. B
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMETANOVA UL. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45

Druhý stupeň ve škole
Dne 3. května nastoupil druhý stupeň do školy – rotačně. Polovina

tříd se začala učit prezenčně, polovina ještě stále distančně. Samozřej-
mě to vše probíhalo za přísných hygienických podmínek. V prázdných
třídách se žáci otestovali antigenními testy, všichni to zvládli, pak se
odebrali do svých kmenových tříd. Žádný žák nebyl pozitivní. Volitel-
né předměty se stále učí distančně, protože se třídy nesmí spojovat.
10. května nastoupí do školy druhá polovina žáků.

Zápis do 1. tříd
Ten letošní byl opět (stejně jako vloni) ne-

tradiční a hodně smutný. Konal se bez dětí,
bez budoucích prvňáčků. A přibližně v polo-
vině případů i bez rodičů. Potřebné doku-
menty bylo totiž možné doručit do školy ně-
kolika způso by: poslat datovou schránkou,
poslat poštou, poslat emailem s elektronic-
kým podpisem, vho dit do poštovní schránky
školy nebo se osobně dostavit ve vypsaných
termínech k okénku školy – v roušce a v patřič-
ných rozestupech. 

Ve škole tak bylo zapsáno celkem 104 žá-
ků. Někteří z nich žádají o odklad povinné škol -
ní docházky, část z nich ještě čeká na vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny. Bohužel
se nám letos poprvé stalo, že jsme nemohli při-
jmout všechny žáky. Místo se tak „nedostalo“
na osm dětí, které neobdržely v kritériích pro
přijetí žádný bod. Jejich rodiče byli včas vyro-
zuměni, aby mohli své dítě zapsat na jinou
školu. 

Dle aktuálních počtů tak do tří 1. tříd na-
stoupí 81 žáků. Třídními učitelkami jim budou:
1.A Mgr. Martina Nalezinková, 1.B Mgr. Alena
Školníková a 1.C Mgr. Veronika Jeníčková. 

Pokud to epidemiologická situace a vládní
nařízení dovolí, připravíme pro naše budoucí
prvňáčky v červnu společné setkání.

Na 24. 6. 16.30 je naplánována schůzka ro-
dičů budoucích prvňáčků (opět pouze, pokud
budou podobné akce povoleny).

Děkujeme všem rodičům za projevenou
dů věru. Budeme se snažit, aby od nás v roce
2030 odcházel dospívající člověk, který zde
získá nejen potřebné vědomosti, ale bude ta-
ké patřičně tolerantní, empatický a vědomý si
toho, že vzdělání je v životě člověka velmi dů-
ležité, i když ne to nejdůležitější.

Magda Pacáková, ŘŠ

Den Země
Oslavy Dne Země každoročně připadají

na 22.4. Vzhledem k současné situaci jsme se
nemohli hromadně zúčastnit společné akti-
vity, kterou bychom pomohli naší planetě.
Žáci 6. ročníků se tedy zapojili alespoň indi-
viduálně a téměř každý přiložil ruku k dílu.
Nejvíce dětí sbíralo v různých lokalitách od -
padky a opravdu byly hodně překvapeny, jaké
množství se dá posbírat za krátkou dobu. Me -

zi další aktivity patřilo např. sázení stromů,
vy robení ptačí budky nebo třídění odpadků.
Všem zúčastněným patří velký dík.

Apríl!!!
1. duben je již po několik století spojen s růz -

 nými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. Tro-
chu jinak pojali tento den žáci 2.C, kterým pa-
ní učitelka vyhlásila na apríla „Den bláznivých
účesů“. Nápadům se meze nekladly, a tak na
hlavičkách dětiček i paní učitelky vyrostly vše -

lijaké výtvory. Škoda, že v době distanční vý-
uky byli diváky této přehlídky jen spolužáci. Po -
tkat na ulici Zeleného čaroděje nebo Donut by
byl jistě velký zážitek.

ZŠ Smetanova 
vyhlašuje sběr papíru

Kdy:         8. a 9. 6.        14:00 – 16:30
           10. 6.        7:15 – 8:00

Kde:         ul. Za Fontánou – 
                  parkoviště u sportovní haly
Co ano:   provázkem svázané noviny, 
                  časopisy, letáky, kancelářský papír
Co ne:      kartony, krabice

Večerníčky
Třídu 3.B provázely od března distanční vý-

ukou Večerníčky. Každý týden na děti čekala
známá dvojice postaviček, se kterými plnily
zábavné úkoly, vyhledávaly informace na in-
ternetu, procvičily se v čtenářské gramotnosti
a na učily se nová přísloví.

S Bobem a Bobkem skákaly přes švihadlo.
Také si s nimi zasportovaly. Se Štaflíkem a Špa -
getkou vyráběly jarní obrázky pro radost ba-
bičkám a dědečkům do Domova u fontány.
S oblíbenou dvojicí Křemílkem a Vochomůrkou
si žáci uvařili zdravý čaj, aby si doplnili důležitý
pitný režim. Kosí bratři – Václav a Josef – jim
uká zali, jak na dobrou svačinku. Palačinky byly
výborné.

Chaloupka na vršku zpříjemnila velikonoč -
ní týden, při kterém se všichni seznámili s tradi -
cemi i zvyky Velikonoc. S Jájou a Pájou jsme za-
čali vyjmenovaná slova po S a již víme, že syslit
zásoby na zimu nemusíme. A jaká by to byla
3. B bez Macha a Šebestové? 

Poslední týden v dubnu jsme se rozloučili
s Malou čarodějnicí a havranem Abraxasem.
Velkou zábavou byla oblíbená čarodějnická
činnost – lovení a překusování žížal, samozřej-
mě želatinových. Čarodějové a čarodějnice si
svůj den užili, i když nemohli odletět na Skal-
natou horu.

Třeťáci zvládli všechny zadané úkoly skvě-
le! Poděkování za spolupráci patří i jejich ro-
dičům.
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Jaká je historie obou vašich akcí? Mohli byste
je představit?
Roman Jelínek: Nejprve bych rád představil akci
Zpět k pramenům. Letos proběhl již třetí ročník,
i když trochu netradičně. Původní myšlenka byla
spojit sportovní aktivitu – dát si „do těla“ – s po -
znáváním české krajiny. Na vrcholky hor stoupá
kde kdo, a tak nás napadlo stoupat k pramenům
českých řek. Vzali jsme to taky trochu i jako me-

taforu – zpět ke kořenům. V první části akce žá-
ci během jednoho odpoledne stoupají ve škole
do schodů (z podlaží šaten až do druhého pat-
ra), čímž se pomyslně dostanou z nuly do nad-
mořské výšky jednoho z vybraných pramenů čes -
kých řek, tady si sáhnou na to dno. Jestli si dobře
pamatuji, dostat se do nejvyššího bodu zname -
na lo vyjít schody zhruba stodesetkrát. Volba
pramene, tedy počet zdolaných schodů, je čistě
na žácích. Mohou skončit u pramene Metuje
(630 m n. m.) nebo také až u pramene Bílého
Labe (1430 m n. m.). Druhá etapa představuje
reál ný výlet k jednomu z vybraných pramenů
(v předchozích letech jsme byli u pramene Bílé-
ho Labe a u pramene Moravy).
Zuzana Dvořáková: Letošní ročník byl specifický
dobou, ve které se konal. Museli jsme zareago-
vat na aktuální situaci, kdy nikdo z dětí nebyl ve
škole. Záměr byl stejný – vytáhnout sedící žáky
do přírody. Vybrali jsme tedy trasy od budovy
školy k pramenům čtyř různých českých řek.
Pro představu – pramen Jizery je od školy vzdá-
len necelých 120 km. Žáci, ale i učitelé, měli za
úkol během celého dubna ujít tolik kilometrů
(během různých procházek, výletů nebo výbě-
hů), jako by chtěli od školy dojít přímo k pra-
meni. Na konci dubna nám pak žáci poslali in-
formace o tom, kolik kilometrů během dubna
ušli, print screen obrazovky s nejdelším výletem
a pár fotek, které během svých výprav pořídili.

Uvidíme, zda se nám podaří uspořádat i výlet.
Rádi bychom k prameni Jizery, třeba to vyjde na
konci září…
Roman Jelínek: Závod Po Česku je na naší škole
novinkou. Inspirovali jsme se závodem Dream Ra -
ce, ale celý závod jsme samozřejmě museli upravit
pro školní podmínky. Hlavní myšlenkou bylo spo -
jení různých oborů, resp. vyučovaných předmě-
tů – žáci mají prokázat schopnosti ve sportu, hu-

manitních i přírodních vědách, v neposlední řadě
v práci s výpočetní a komunikační technikou a měli
by oplývat i manuální zručností a vtipem. O co
v tomto závodu tedy jde? Každý měsíc (od října
do května) zapojeným žákům zadáváme celkem
11 úkolů. Pokud závodník nějaký úkol splní, do-
stane za něj příslušný počet bodů (od jednoho do
pěti bodů), díky čemuž postupně stoupá v prů-
běžném pořadí. V příslušném měsíci nám žáci po -
sílají maily s odpověďmi a fotkami z úkolů, které
plnili. My, zapojení učitelé školy, odevzdané úko -
ly v následujícím měsíci kontrolujeme, zapisuje-
me body do tabulky výsledků, a tím pádem známe
průběžné pořadí.

Závod Po Česku se blíží ke svému finále, máte
už nějaké informace o tom, jak si žáci vedli?
Roman Jelínek: Říkat nějaké předběžné výsledky by
pravděpodobně nebylo úplně vhodné. Pokusím
se to trochu zobecnit… Do závodu se zapojilo asi
25 žáků plus 6 učitelů, kteří se podílejí na vymýšlení
úkolů z různých odvětví. Čelo závodu je velmi vy -
rovnané – mezi prvním a pátým místem je rozdíl
jen pár bodů. Právě probíhá poslední kolo závodu,
tak jsem zvědavý, jestli se pořadí na prvních místech
ještě změní. Maximální počet bodů, které mohl
zá vodník získat, je cca 280. Věděl bych to úplně
přes ně, kdyby se nám do závodu nepromítl zákaz
opouštět katastr obce. V průměru to vychází na při -
bližně 35 bodů za měsíc. Už po sedmém kole se po -
daři lo asi osmi závodníkům překonat bodovou hra -
nici 200 bodů, což je velmi obdivuhodný výkon.

Na jaká zajímavá místa se soutěžící/závodníci
podívali? Máte nějaké zajímavosti či kuriozity?
Roman Jelínek: Začal bych asi jednou zajímavostí.
Jak jsem před chvílí zmiňoval, do závodu se nám
promítl zákaz vycházení, resp. zákaz opustit obec
a následně okres. Tím pádem jsme museli impro -
vizovat a zadávat úkoly, které mohli závodníci
spl nit v okolí domova. Žáci například vyráběli
sluneč ní hodiny, pozorovali hvězdy nebo malo-
vali svým pohybem, což znamená, zaznamená-
vali pohyb a tím vytvořili obrázek nebo nápis. 
Zuzana Dvořáková: Obecně jsme se snažili zadá vat
různorodé úkoly. Žáci navštívili různá města (Par -
dubice, Kutná Hora, Praha), přírodní rezervace (Tý-
necké mokřiny, Bohdanečský rybník, Strádovské

peklo), filmová místa v blízkém i vzdálenějším oko -
lí, museli vyrobit různé tematické předměty (po -
mlázku, vločku z papíru) a podívali se i na hory
(Krkonoše, České středohoří). Celým závodem je
samozřejmě provázelo sportování. Na místa se da-
lo dostat chůzí, na kole, autem či jiným dopravním
prostředkem. Součástí každého měsíce je také zá -
věrečné hodnocení (v českém nebo cizím jazyce),
podle kterého to vypadá, že se žákům, ale i jejich
ro dičům zadané úkoly a vůbec celý koncept líbí.
Po kud jejich zájem bude trvat i nadále, a trochu
doufám, že se jich zapojí více, velmi rádi bychom
v dalším školním roce na tuto akci navázali.

Ptal se Ondřej Vojtěch

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Tři otázky pro Romana Jelínka a Zuzanu Dvořákovou

Škola není jen o učení. Je místem setkávání, přátelství i různých aktivit, které sice nejsou přímo zařazené
do výuky, ale výuku často doplňují. Na Gymnáziu a Střední odborné škole v Přelouči je řada pedagogů,
kteří se žákům snaží nabízet zajímavé činnosti. Mezi nimi jsou i Roman Jelínek a Zuzana Dvořáková,
kteří učí přírodovědné předměty a tělesnou výchovu. Pořádají dvě akce – Zpět k pramenům a Po
Česku. A my jsme se jich na obě zeptali.

Soutěž Hledáme mladého grafika, která si kla-
de za cíl motivovat mladé nadšence do grafic-
kého projevu, jde do finále. „Ve čtvrtek 10. června
2021 ve 14 hodin vyhlásíme ve venkovním prosto-
rách školy nejlepší mladé grafiky,“ uvádí ředitel
Gymnázia a Střední odborné školy, jež soutěž po-
řádá, Miroslav Pavlata. Vyhlášení se podle něj po -
sunulo zejména kvůli nestandardní situaci spoje-
né s koronavirovou pandemií. O celý ceremoniál
podle ředitele nikdo nepřijde. „Vzhledem k tomu,
že už více než rok fungujeme především v on-line

světě, rozhodli jsme se, že vyhlášení výsledků sou-
těže budeme také vysílat na našich sociálních sí-
tích,“ přibližuje Pavlata. 

Celá soutěž probíhá pod záštitou člena Rady
Pardubického kraje zodpovědného za školství,
pana Josefa Kozla. „Kromě pana radního přivítá-
me i zástupce z řad sponzorů, bez kterých by se
soutěž nemohla uskutečnit. No a na jaké ceny se
nejlepší mladí grafici mohou těšit, tak to si nene-
chte ujít,“ láká na přímý přenos Miroslav Pavlata. 

Ondřej Vojtěch

Mladý grafik se najde 10. června. Můžete být u toho! Týden Země 
Již tradičně se naši žáci a učitelé zapojují do

dubnové akce Ukliďme Česko. Ta se pořádá ku
příležitosti oslavy Dne Země. Letos organizace
úklidu, podobně jako u dalších mimoškolních ak -
tivit, nebyla snadná s ohledem na epidemickou
si  tuaci. Náš Týden Země jsme tedy přesunuli do
pro středí aplikace Teams, kterou běžně využívá -
me ve výuce pro komunikaci s našimi žáky. V tom -
to pro středí jsme pak společně sdíleli své samo-
statné vý stupy environmentálních aktivit. Mnoho
žáků tak uklidilo okolí svého bydliště či přilehlé
lokality. 

Z organizačních důvodů jsme se rozhodli
mís to jednoho dne věnovat se úklidu delší do-
bu. A to nejen z důvodu náročnosti, kdy bychom
těžko zvládli realizovat úklid „na dálku“ v jediný
den, ale také proto, že bychom rádi tyto aktivity
začlenili do běžného života ve školním kolekti-
vu. Z plánovaného Týdne Země se tak stal bez-
mála měsíc. Za tu dobu zúčastnění nejen uklízeli
nepořádek v přírodě a dokumentovali jej, ale ta-
ké se s námi podělili o krásy naší přírody, které po -
tkali při svém úsilí. Zde v Roštu se s vámi podě -
lí me o výběr z fotografií, které jsme v průběhu
dubna od našich žáků obdrželi. Jsme velmi pyšní
na všech ny, kteří se zapojili, a chtěli bychom jim
tou to formou poděkovat. Také doufáme, že se pří -
ští rok bude těšit Týden Země stejnému, ne-li vět -
šímu zájmu ze stran našich žáku i zaměstnanců.

Kateřina Klapková

Online výuka pro mladé vědátory 
v rámci kroužku Energie jinak jede i v této době 

díky firmám SUMO s.r.o. a Elektrárna Chvaletice a.s.!
Vědecko-technický kroužek neziskové organizace Energie jinak funguje již čtvrtým rokem v Pře-

louči. Cílem kroužku je vést žáky k manuální zručnosti, logickému myšlení, ale i bezpečnosti práce.
Rádi bychom v nich probouzeli technického ducha a tím jim ukázali možnost studovat technické
obory, které jsou v dnešní době trochu opomíjeny.

Naši vědátoři jsou schopni programovat základní jednoduché roboty, ale i poměrně složité z Le -
ga Mindstorms. Protože náš kroužek nedisponuje tolika roboty, abychom je mohli půjčit každému do-
mů, rozhodli jsme se začít programovat online v programu Scratch. Některé kluky to tak zaujalo, že
jsme se zúčastnili naší první soutěže ScratchCup. 

To, že kroužek může stále fungovat je zásluha našich dvou partnerů bez jejichž finanční podpory
by to nešlo. Jedná se o přeloučskou společnost SUMO s.r.o. a Elektrárnu Chvaletice a.s, které už od
začátku podporují tento projekt. Velký dík také patří lektorům, kteří se o naše vědátory starají a vy -
mýšlí pro ně program. Také samozřejmě dětem, kdy některé z nich už s námi jdou od samotného po -
čátku a vydrželi i přes složitou dobu, kdy se nemůžeme potkávat. 

Pokud se chcete více dovědět o projektu podívejte se na facebookové stránky Energie jinak.
https://www.facebook.com/energiejinak
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Od 1. března 2021 byly usnesením vlády České
republiky na základě krizového opatření uzavřeny
všechny mateřské školy. Ta naše však nezůstala zce -
la opuštěná a dětské hlásky jste pod našimi okny
mohli zaslechnout. Patřily dětem, jejichž rodiče
svým zaměstnáním spadají pod složky Integrova-
ného záchranného systému. Aby se tak mohli rodi -
če věnovat své práci, z pověření kraje jsme těmto
dětem poskytovali zázemí mateřské školy. Mož-
nosti přihlášení využilo 16 dětí. Většinou se jedna -
lo o děti, které kmenově navštěvují jiné mateřské
ško ly. Najednou se tak ocitly v nové školce s novou
paní učitelkou. Avšak všechny děti byly moc šikov -
né, brzy si na prostředí zvykly a společně nám by-
lo dobře. 

Souběžně byla od 1. března 2021 zahájena také
distanční forma povinného předškolního vzdělá-
vání „našich“ předškoláčků. Komunikace s rodiči
probíhala přes společný email, kam paní učitelky
průběžně zasílaly materiály pro práci dětí doma.
Rozpracována byla témata „Barvy a tvary kolem
nás, Z pohádky do pohádky (Perníková chaloup-
ka), Jak se budí jaro a Velikonoce.“ S ohledem na
domácí podmínky obdrželi rodiče náměty pro vý-
tvarnou a pracovní činnost s dětmi, inspiraci pro
hry, četbu. Témata byla obohacena o pracovní lis-
ty, písničky, básničky pro všechny šikovné dětičky.
Spo lupráce s dětmi i rodiči na dálku byla v této
nelehké době úžasná. Za zpětné vazby v podobě
vypracovaných pracovních listů i fotografií velmi
dě kujeme a malou ochutnávku z nich posíláme,
prostřednictvím tohoto článku, do světa.

Protože znovuotevření mateřských škol bylo
ještě na konci března v nedohlednu, zapojili jsme
do dobrovolného distančního vzdělávání i menší
děti. Blížily se zrovna Velikonoce, a tak i pro ně by -
ly na webové stránky školy vloženy jarní náměty,
inspirace pro práci s dětmi, které vybízely ke spo-
lečným procházkám s rodiči spojené s plněním
úkolů, dále k četbě jarní pohádky nebo k veliko-
nočnímu tvoření. 

A jelikož na nástěnkách ve třídách ještě stále
visely zimní obrázky a výrobky dětí, a přitom by-
chom již rády školku převlékly do veselejšího jarní -
ho kabátku, všechny děti doma mohly ukrátit dlou -
hou chvíli malováním, kreslením, tvorbou jarního
obrázku, výrobku, pro který pak byla před budo-
vou školy připravena schránka na vhození. Obráz-
ků se sešlo mnoho, a tak 12. dubna, kdy se dveře
školky otevřely pro předškoláky, rozdělené do
třech tříd, byly nástěnky plné veselých obrázků od
kamarádů. 

Konečně alespoň s předškoláky jsme si mohli
zase hrát, zpívat, povídat si, cvičit, objevovat. Sou -
časně s tím však bylo nutné stále dodržovat proti-
epidemická opatření, proto děti byly 2x týdně tes -
továny a doprovod se s dětmi musel rozloučit již
před vstupem do budovy školy, kde si je převzala
paní učitelka. 

Nejnáročnější období pro rodiče, děti samotné
i pro organizaci školy je snad za námi. 3. května byl
plně obnoven provoz školy. Všichni kamarádi se
mohli setkat na svých třídách, konečně nám zase
školka rozkvetla.
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Kam vede cesta...
Vesmír, miliardy různých galaxií a pravděpodobně nekonečný prostor...

Jsou tu miliony lidí, miliony zvířat. Poté jsem tu já, člověk, který tento text
napsal... Dále jste tu vy, ten člověk, který si nyní čte tento text. Je malá šan-
ce, že jste věděl/a o mojí existenci předtím, než jste započal/a číst. Nezáleží
na tom, kolik je teď hodin, jaký je rok, měsíc, vy si tuto větu čtete teď, v tu -
to vteřinu, hodinu, den... Zajímavé, že? Každý člověk alespoň jednou pře -
mýšlel nad smyslem života a také nad tím, jak malá je šance, že jste se na-
rodil/a zrovna v tomto těle... Každý má jiný život, každý má jiný vzhled,
jinou povahu, i jinou představu slova „domov“, také má samozřejmě každý
jiné názory. Jedna věc je ale pro všechny stvoření stejná, je to čas... Naše
cesta vede od narození do smrti. Každá sekunda je kdekoliv na Zemi stejně
dlouhá. Čas není věc, kterou by člověk mohl ovládat a měnit, proto bychom
si ho měli všichni vážit. Všichni bychom si měli vážit toho, že existujeme
a toho, že jsme zdraví. Měli bychom si užívat našich možností, našeho ži-
vota. Představte si: Mohl/a jste se narodit v období válek, mohl/a jste se
narodit v době moru nebo v době jiných smrtelných nemocí... Tímto vás
vyzývám, v nejbližším možném čase si užijte svůj den. Třeba se budete
cítit lépe, když vyjdete ven, jen se nadechnete a nebudete přemýšlet nad
tisíci věcí, které musíte udělat. Vím, že té práce není málo, ale i takováto
malá přestávka vás nabije energií. Doufám, že tento text nějakého čtenáře
inspiruje a zlepší mu den...

Literárně dramatický obor, Kristýna Rokosová, 
pedagog: Klára Tvrdíková

Žáci základní umělecké školy 
úspěšní v soutěžích

Během doby, po kterou naše škola fungovala on-line, se žáci klavírního
oddělení ze třídy Jaroslavy Baborákové zúčastnili prestižních domácích i me -
zinárodních soutěží. V rámci konzultací se na video natočily soutěžní sklad -
by a odeslaly, všechny hudební soutěže totiž letos probíhaly „na dálku“. Do
mezinárodní soutěže Orbetello Piano Competition se přihlásili mladí kla-
víristé Sára Plecháčková, Karolína Slámová a Adam Jelínek. Všichni jmeno -
va ní skončili v obrovské konkurenci s výbornými výsledky v bronzovém
pás mu. Tito žáci se též zúčastnili domácí soutěže Pianoforte per tutti (Kla-
vír pro všechny), kde se umístili v nejvyšším zlatém pásmu. V kategorii
čtyřruč ní hra též zazářilo duo Veronika Železná a Sára Plecháčková, které
obdrželo ocenění poroty za mimořádnou interpretaci.  Všem soutěžícím
gratulujeme ke skvělým výsledkům a držíme pěsti v dalších soutěžích, kte-
rých se účastní (World Open Online Competition či domácí Hraj Online!,
kterou pořádá Ko  morní filharmonie Pardubice).

Adam Jelínek, Sára Plecháčková, Karolína Slámová  
Jaroslav Šlais

ZUŠ Přelouč modernizuje vybavení
V rámci grantové výzvy Piana do škol, kterou na podzim loňského roku

vyhlásila nadace Karel Komárek Family Foundation, se podařilo přeloučské
základní umělecké škole získat pro výuku zbrusu nový nástroj. Do grantové
výzvy se zapojilo více než 150 uměleckých škol z celé republiky, vybra-

ných 52, mezi nimiž byla i místní škola, bylo potom zveřejněno na webových
stránkách nadace. Během uplynulých měsíců mohli soukromí i firemní dár -
ci přispívat konkrétním školám libovolným finančním příspěvkem. Díky sérii
menších finančních darů a jednomu velkému, kterým byla završena cílová
částka, mohou od minulého týdne žáci ZUŠ používat k výuce zbrusu nové
pianino P 125 M1 renomované královéhradecké firmy Petrof! Každý klavír,
který ve škole nový, dostává své jméno. Aby v tomto ohledu panovala spra -
vedlnost, pojmenováváme klavíry vždy podle aktuálního svátku v kalendáři.
A protože pianino přivezli 29. dubna, jmenuje se Robert. 

Druhou novinkou ve vybavení školy je multimediální zařízení school-
board, který bude využíván zejména při výuce hudební nauky a výtvarného
oboru. Schoolboard funguje jako obří multidotykový počítač s mnoha vý-
ukovými programy a nejrůznějšími funkcemi. Žáci se tak budou moci učit
zapisovat noty, které jim program okamžitě přehraje, komponovat, sezna -
movat se díky modelům se starověkými amfiteátry, pracovnou Leonarda da
Vinci či vyzkoušet profesionální software pro nahrávací studia. Nákup school -
boardu jsme mohli uskutečnit díky podpoře města Přelouč a štědrému fi -
nančnímu daru Elektrárny Chvaletice a.s. Nový schoolboard bude umístěn
v učebně hudební nauky, která se do začátku příštího školního roku též dočká
významných inovací. 

Jaroslav Šlais
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Jsme rádi, že Vám prostřednictvím
přeloučského časopisu Rošt můžeme
opět přiblížit život v našem Domově.
I když si jaro dalo tentokrát na čas, ko-
nečně jsme se dočkali pěkných dní pl-
ných slunka, které nám umožnili užít si
jara, jak se patří. K těm nejmilejším ak-
tivitám, na které bychom rádi zavzpo-
mínali, patří určitě přípravy na čaroděj -
nice i náš krásný a oslavovaný 1. máj,
lásky čas. 

Pro klienty jsme připravili hned ně-
kolik tvořivých činností, do kterých se
s velkou chutí zapojili. Společně jsme
vyrobili čarodějnice, a také ozdobili
májky. 

A abychom do toho nového měsíce,
který by měl být vyplněn láskou a poro -
zuměním, vstoupili symbolicky, umístili
jsme na každou z teras ozdobenou máj -
ku pro radost všech našich obyvatel. 

Kéž se na nás slunko z oblohy usmívá
i v následujících dnech, týdnech a mě-
sících, abychom mohli opět trávit více
času na čerstvém vzduchu, ať už na kvě -
tinami a bylinkami vyzdobených tera-
sách nebo v naší útulné zahradě, která
je pro nás nejen oázou klidu a pohody,
ale i zdrojem léčivých rostlin a plodin,
které s klienty s chutí sbíráme, abychom
si z nich vyrobili něco dobrého na chuť
i pro zdraví.

V den Filipojakubských oslav nám po časí přálo a my jsme se tak s klienty mohli
po dlouhých mnoha měsících sejít v zahradě, opéct si buřty a došlo dokon ce i na
pálení čarodějnic. Byl to vskutku vypečený závěr měsíce. č

e
rv

e
n

 2
0

2
1

6/21

Napsali nám
P

ře
lo

u
č

sk
ý

 R
O

Š
T

16
6/21

ČERVEN 
v JAKUB KLUBU

a JAKUB KLUBU 18
Květen už je za námi a my jsme si ho užili.

Děti nastoupily do školy, což je skvělé. Samo-
zřejmě nás čeká spousta práce. Dohnat školní
povinnosti, které děti během distanční výuky
ne zvládaly, bude náročné. Ale konečně si zase
mohou zvykat na režim, který doma ztratily,
bu dou se moci potkávat se spolužáky, neboť
socia lizace je pro ně též velmi důležitá. Učitelé
jim mohou vysvětlovat látku přímo a nemusí
zá pasit s on-line připojením, na které si děti
stěžovaly. 

V klubu již děti mohou využívat sportovní
aktivity, což je super. Věnují se florbalu nebo
basketbal, fotbalu… Děti potřebují pohyb a mít
prostor vybít svou energii. Také v klubu opět va -
 říme dobroty, čím si zdokonalují pracovní do -
vednosti. Zkrátka se vracíme k aktivitám, které
byly zakázané. Jelikož nevíme, jaká bude situace
do budoucna, je potřeba využít příležitosti. Vel -
ký úspěch sklízí naše nová trampolína, která dě-

ti baví. Na trampolíně se mohou vyřádit i star-
ší. Vyzkoušely ji i pracovnice klubu. ☺

V červnu nás čeká ještě mnoho práce. Po-
kusíme se s dětmi dohnat to, co jim ve škole
dělá potíže. Ve volných chvílích nás čeká vý-
roba nových náramků, které budou dělat
radost druhým. 

V Jakub klubu 18 jsme se zaměřovali na do -
vednosti, které jim pomáhají v hledání pra-
covních míst. Učili jsme se psát životopis nebo
motivační dopis a také e-mailovou nebo te-
lefonickou komunikaci. Když nás mladí požáda -
jí, pak jim poskytneme doprovod na nějakou
instituci. Zaměřujeme se např. na témata hos-
podaření s financemi a zkrátka na vše to, co
mla dí potřebují, a vede k samostatnému živo -
tu. Jsme tu pro vás! ☺

PODĚKOVÁNÍ ELKTRÁRNĚ CHVALETICE
Loni jsme obdrželi dar od Elektrárny Chva -

letice na nákup velké trampolíny na zahradu.
Děkujeme, trampolína již stojí! 

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí 

DOBROCENTRUM
PŘELOUČ –
HLEDÁME 

STÁLE NOVÉ DOBROVOLNÍKY
Letos se zatím každý měsíc přihlásil jeden

nový dobrovolník! Snad bude tento trend po-
kračovat ☺. Budeme rádi, když se přihlásí dob-
rovolníků i více. Do Domova u fontány dochá -
zí aktuálně pravidelně jednou za 1–2 týdny
9 dobrovolníků a doprovázejí obyvatele na

procházku po zahradě, nebo jim předčítají na
pokojích. Vzhledem k tomu, že v domově skon -
čila provoz kantýna, hledáme další dobrovol-
níky na doprovod seniorů na nákup do Tesca.
Dále hledáme studenty na doučování dětí v Ja -
kub klubu. Stačí jedna hodina týdně a vaše
pomoc bude velká.☺Více informací je na na -
šem webu, nebo zavolejte na tel. 731 402 371.

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka

PODĚKOVÁNÍ 
ZA POTRAVINOVOU SBÍRKU

Děkujeme vám všem, kdo jste přispěli v dub -
nu do sbírky potravin v Tescu Přelouč a pracov-
níkům Tesca za zorganizování sbírky. Celkem
se k nám dostalo 17 banánových krabic trvan -
livých potravin a mohli jsme tak doplnit náš
potravinový sklad. DĚKUJEME! 

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

OREL PŘELOUČ – 
TURISTICKÝ ODDÍL

CENTRUM SVATOJAKUBSKÝCH POUTNÍKŮ 
PŘELOUČ

V sobotu 26. června 2021 se vydáme na druhou trasu Východočeské svatojakubské
cestě, a to z Hradce Králové do Pardubic. Detail trasy je možné najít na www.ultreia.cz,
délka je přibližně 22 km. Sraz bude v 9.00 před katedrálou sv. Ducha v Hradci Králové.
Půjdeme pěšky a možná bude i skupina na kole. Během akce budeme dodržovat aktuální
protiepidemiologická opatření. 

Účastnit se může kdokoliv. Kdo bude chtít od nás credenciál, tj. průkaz svatojakubských
poutníků, a nezúčastnil se první poutě, ať se nám přihlásí nejpozději do 22. 6. 2021. Předá -
me si je pak přímo na místě spolu s přihláškou do našeho TO. Členský poplatek je 200 Kč.
Kontakt: zdenka.kumstyrova@gmail.com, tel. 731 402 371, přes Messenger nebo i WhatsApp. 

Celkem je naplánovaných 6 akcí. Každý, kdo zvládne min. 100 km, tj. 5 tras, obdrží v říj -
nu unikátní CERTIFIKÁT SVATOJAKUBSKÉHO POUTNÍKA! Na první akci obdrželi účastní -
ci do svého credenciálu první razítko s kostelem sv. Jakuba v Jaroměři. 

Zdenka Kumstýřová

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
Konečně jaro, jak se patří!
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Podnapilá žena spala
v osobním automobilu

Hlídka si při kontrolní činnosti všimla, že
v zaparkovaném vozidle spí žena. Prove-
denou kontrolou strážníci zjistili, že je pod
vli vem alkoholu. Vzhledem k tomu, že ve
vo zi dle pouze seděla a neměla ani nastar-
tovaný motor, strážníkům nezbylo nic jiné -
ho, než ji upozornit, že pokud bude řídit
pod vlivem alkoholu, poruší zákon a hrozí
jí trest. Žena vysvětlila, že řídit v žádném
pří padě nebude, jen čeká na přítele, proto -
že nemá klíče od bytu. 

Strážníci vozidlo pro jistotu monitoro-
vali, aby si to přece jen nerozmyslela a vo-
zidlem nechtěla odjet. To se na štěstí nesta-
lo. Žena vozidlo uzamkla a odešla domů.
Tentokrát to tedy dobře dopadlo. 

Nalezená injekční stříkačka
V parku u Švarcavy na -

lezly děti pohozenou injek -
ční stříkačku. Za cho va ly se
odpovědně a na místo při -
volaly hlíd ku měst ské po-

licie. Stráž níci injekční stříkačku bezpečně
uložili do speciál ního kontejneru. Jakmile
se tento kon tejner naplní, předá se k likvi-
daci dle platných právních předpisů.

Vzhledem k tomu, že toto není ojedině-
lý případ, žádám tímto všechny, především
děti, pokud naleznete injekční stříkačku,
nebo jehlu, nesbírejte ji. Nevíte, jestli není
infikovaná. Zavolejte na místo strážníky, ti
se o nález postarají. 

Muž zavolal na tísňovou linku
a oznámil, že napadá svou ženu

Partnerská hádka, která započala doma,
vyvrcholila před nádražní budovou. Muž
dokonce zavolal na tísňovou linku a žádal
příjezd policie, protože prý napadá svou
přítelkyni. Přivolaní muži zákona vyslechli
oba aktéry a zjistili, že k žádnému fyzické-
mu napadání nedošlo, jednalo se jen o slov -
ní rozepři. Žena uvedla, že jejich neshody
nechce jakkoliv řešit, postačí, když přítel
dnes půjde spát jinam a vše si urovnají dru-
hý den s chladnou hlavou. Oba byli pouče -
ni o možném postupu v případě dalších
ne shod. Muž odešel na vlakovou stanici
a žena odjela domů.

Asi se ptáte, proč muž sám na sebe při-
volal policii. Stejně tak se ptali muži záko-
na. Chtěl prý zjistit, jak se přítelkyně za-
chová a ověřit si, jestli ho má ještě ráda. 

Podnapilá řidička nabourala
zaparkované vozidlo

Strážníci na základě telefonického ozná -
mení vyjeli na místo dopravní nehody. Řidič -
ka osobního automobilu Daewoo naboura-
la do zaparkovaného Renaultu. Provedená
dechová zkouška ukázala přítomnost alko -
holu u řidičky ve výši 2,49 promile. Na místo
byla přivolána hlídka policie, která celou
událost bude řešit s podezřením na spáchá-

ní trestného činu ohrožení pod vlivem ná-
vykové látky.

Připomínáme 
naše telefonní čísla:

Tísňová linka: 156 – ne z mobilních te-
lefonů

Telefon:           466 959 660
Mobilní telefon: 736 641 952
E-mail:             mp@mestoprelouc.cz –
                         neoznamovat akutní zá-

ležitosti, které se musí
řešit okamžitě

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

MĚSTSKÁ 
POLICIE

informuje 

Pravidla silničního provozu 36
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP, tj. např. Přelouč) při prove-

dení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně
nebo elektronickou cestou oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského
průkazu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Pro upřes -
nění nutno poznamenat, že řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů
ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno. Řidič, který takto pozbyl řidičské opráv -
nění, může požádat o jeho vrácení nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne, kdy jej pozbyl. Ve
složitější situace je ale takový řidič, jemuž byl za přestupek nebo trestný čin spáchaný jed-
náním zařazeným do bodového hodnocení, na základě kterého dosáhl celkového počtu
12 bodů, uložen trest nebo správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení moto-
rových vozidel. Ten může požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po vykonání tres -
tu nebo správního trestu zákazu činnosti, pokud je uložená doba zákazu činnosti delší než
1 rok. Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného úřa du
ORP. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil pře zkou -
šení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu (autoškola) a dále proká -
zání zdravotní a psychické způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.

(pokračování příště)
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista

Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč

Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2021 celkem 297 876 uchazečů
o zaměstnání (UoZ). Podíl nezaměstnaných osob činil 4,1 %.

Informace o nezaměstnanosti 
v Pardubickém kraji – duben 2021

V dubnu klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 9 750.
Podíl nezaměstnaných osob činil 2,8 %. Kraj evidoval k 30. 4. 2021
celkem 19 698 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní
místo připadalo v průměru 0,5 uchazeče, z toho nejvíce v okrese
Chrudim (0,9). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo
402 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jed-
no volné pracovní místo připadalo 4,3 OZP. Volných pracovních
míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 5 045, na jedno
volné místo připadalo 0,1 uchazeče této kategorie. Z celkového
počtu volných pracovních míst bylo 3 753 míst bez příznaku „pro
cizince“. Na dalších 15 945 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat
také pracovníky ze zahraničí.

Informace o nezaměstnanosti 
v okrese Pardubice – duben 2021

K 30. 4. 2021 bylo evidováno 3 255 osob. Podíl nezaměstnaných
osob na obyvatelstvu klesl na hodnotu 2,7 %. Na poptávkové stra-
ně trhu práce bylo k 30. 4. 2021 evidováno celkem 10 581 volných
pracovních míst. V okrese Pardubice sledujeme dlouhodobě vý-
razný převis volných míst nad počtem nezaměstnaných občanů.
Je však třeba zdůraznit, že 40,1 % z těchto míst nemá uvedeno kon-
krétní pracoviště v okrese. Na jedno volné místo připadalo v prů-
měru 0,3 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozší ře -
nou působností:    

Přelouč 3,5 %                 Pardubice 2,6 %                 Holice 2,1 %

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

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

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc duben 2021 byla v obcích
regionu Přeloučsko: Sovolusky 8,2 % (8), Turkovice 7,1 % (12), Lito -
šice 7,0 % (8), Žáravice 6,9 % (5), Sopřeč 6,3 % (11), Újezd u Přelou -
če 6,2 % (8), Vápno 5,7 % (5), Strašov 5,1 % (11), Stojice 5,1 % (7).

Pečující mohou požádat ÚP ČR o kód na očkování
V období od 3. 5. do 15. 6. 2021 mohou lidé, kteří jsou zavede -

ni v systému Úřadu práce ČR jako pečující o osoby ve III. nebo
IV. stupni závislosti u příspěvku na péči, požádat ÚP ČR o přidělení
unikátního kódu na očkování proti nemoci COVID-19. V případě
zájmu se obraťte na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR podle
místa trva lého pobytu osoby ve III. a IV. stupni závislosti u příspěv-
ku na péči.

Sledujte průběžně informace na: www.uradprace.cz. Zde najdete
infor mace ohledně aktuálních úředních hodin, formuláře, kontakty
na pra covníky a dal ší informace.

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

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

„Zpráva z podkladů ÚP“.

název
Uchazeči

o zaměstnání (UoZ)
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %
Přelouč 230 3,4
Chvaletice 74 3,4
Břehy 30 4,5
Choltice 18 2,1
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LIŠKA, František. Za panem profesorem Hudlickým.
Chemické listy, 2002, Bulletin Asociace českých
chemických společností, roč. 33, č. 1, s. 63

MARŠÁLEK, Jiří. Za prof. ing. Ladislavem Kudláčkem,
CSc. Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 2000, č. 5–6,
s. 178–180

MATRKA, Miroslav. Významné postavy „pardubické
chemie“ ve 20. století – III. – Prof. Dr. Ing. Miroslav
Večeřa, DrSc. Zprávy Klubu přátel Pardubicka,
2003, č. 1–2, s. 45–47

PEŠTA, Matěj. Miroslav Brebera devadesátníkem. Pře-
loučský Rošt, 2017, č. 7–8, s. 21

ŠTIKOVÁ, Markéta. #JUNIOŘISPOLEČNĚ. Přeloučský
Rošt, 2020, č. 9, s. 25

Státní okresní archiv Pardubice, fond Archiv měs-
ta Přelouče, Matrika cizích příslušníků, složka
Ing. Hudlický

Městský úřad Přelouč, Odbor vnitřních věcí, Matrika
Městské muzeum Přelouč, fond Slavín, složka Miro-

slav Večeřa, Miroslav Matrka, Stanislav Brebera,
Ladislav Kudláček

Konzultace s Mgr. Janem Tetřevem (VČM Pardubice)
Archiv Miroslava Brebery
Archiv Univerzity Pardubice

Archiv prof. Tomáše Hudlického a Evy Hudlické
Wikipedia, heslo Jiří Skalický (1954)
https://csch.cz/o-spolecnosti/oceneni/cena-milose-

-hudlickeho/
https://www.pametnaroda.cz/
https://www.top09.cz
https://www.upce.cz/

                             Mgr. Matěj Pešta,
                            správce muzejních sbírek, 
                            KICMP, +420 731 697 085, 
                            muzeum@kicmp.cz

Mezi významnými rodáky a obyvateli Pře-
louče najdeme také celou řadu odborníků v růz-
ných profesích, kteří absolvovali vysokou ško-
lu. Je pozoruhodné, kolik z nich se věnovalo
chemii a jí příbuzným oborům. Autor tohoto
textu ví zhruba o sedmi význačných přelouč-
ských chemicích. Představíme si je postupně
dle data narození. V některých případech se
v našem městě narodili, někdy zde jen strávili
část života, případně v Přelouči studovali na
střední škole.

Miloš Hudlický (Prof. Dr. Ing.) se narodil
v Přelouči v domě čp. 367 v dnešní Pražské ulici
dne 12. května 1919. Jelikož je v našem městě
méně známý, budeme se jeho osobnosti vě-
novat poněkud více. Jeho otec, Ing. Jaroslav
Oldřich Hudlický, zde v době jeho narození
pracoval jako stavební inženýr na regulaci La-
be. Dle informací od rodiny se podílel na bu-
dování současného mostu přes Labe a vodní
elektrárny (druhou jmenovanou stavbu po-
tvrzují i archivní podklady). Matka Marie Hud -
lická, rozená Babáčková, z Přelouče pocházela.
Miloš měl ještě dvě sestry – Elišku (1922) a Ol-
gu (1926). Z Přelouče se však rodina Hudlic-
kých odstěhovala v roce 1932 do Olomouce
(Mi loš žil krátce také v Praze). Zde Miloš ma -
tu roval v roce 1938 na gymnáziu. Za druhé
světové války nemohl kvůli uzavření vysokých
škol studovat, pracoval tak u firmy Baťa ve Zlíně,
kde jej organické chemii učil Otto Wichterle
(který byl jen o šest let starší než Hudlický). Po
studiích na ČVUT v Praze absolvoval v letech
1947–1948 studijní pobyt na Ohio State Uni-
versity ve městě Columbus v USA a působil ze-
jména jako vědec a pedagog na Vysoké škole
chemicko-technologické v Praze (dále též na
Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii).
Je považován za zakladatele organické chemie
fluoru v Československu. V roce 1968 emigroval
do USA, kde působil ve státě Virginia jako pro -
fesor na Virginia Polytechnic Institute and Sta -
te University v Blacksburgu. Je autorem a spo-
luautorem řady monografií o chemii, fluoru
a organické syntéze. Zemřel 31. srpna 2001
v Blacksburgu. Od roku 2002 uděluje Česká
společnost chemická Cenu Miloše Hudlické-
ho jako vyznamenání za nejlepší práci (článek)
českých autorů otištěnou v evropských časo-
pisech. Jeho syn, prof. Tomáš Hudlický (1949),
působí také v oboru chemie na Brock Univer-
sity v Ontariu v Kanadě.

Miroslav Večeřa (Prof. Dr. Ing. DrSc.) se
narodil 24. prosince 1922 v Sedlci u Sedlčan.
Od dětství žil ale v Přelouči. Po skončení druhé
světové války vystudoval VŠChT v Praze. Než
nastoupil akademickou dráhu, pracoval dlou-
ho ve Výzkumném ústavu organických syntéz
v Pardubicích – Rybitví. Teprve ve svých 42 le-
tech začal působit roku 1964 na Katedře orga-
nické chemie VŠChT Pardubice (kariéru zde
ukončil jako vedoucí této katedry v roce 1986
s titulem profesor). Jeho spolupracovníkem

byl také dále zmíněný Miroslav Matrka. Věno-
val se také publikační a přednáškové činnosti.
V Přelouči žil v domě čp. 526 v Tyršově ulici,
kde 17. září 1989 také zemřel.

Miroslav Matrka (Doc. Ing. DrSc.) se naro -
dil 13. března 1923 v Jaroměři-Josefově. V Pře-
louči žil v mládí (1925–1936) zřejmě v Havlíčkově
ulici, přesnou adresu se autorovi ale nepodařilo
zjistit. Absolvoval zde obecnou a měšťanskou
školu, později se přestěhoval do Týnce nad La-
bem. Zajímavé vzpomínky na své dětství v Pře -
louči publikoval v článcích v Přeloučském Roš-
tu č. 5–11/2000. Po válce vystudoval VŠChT
v Praze a od roku 1957 pracoval ve Výzkum-
ném ústavu organických syntéz v Pardubicích –
Rybitví v oboru elektrochemie, později toxikolo-
gie. Od 60. let přednášel externě na VŠChT Par -
dubice. Je autorem více jak dvou set vědeckých
prací, které byly publikovány v Čechách i za-
hraničí. Měl 44 patentů. Vydal i několik skript
a odborných knih. V roce 1975 obdržel jako člen
kolektivu VÚOS „Státní cenu“. Zemřel 23. dub -
na 2005 v Pardubicích.

Stanislav Brebera (Ing. CSc.) se narodil
10. srpna 1925 v Přelouči v domě čp. 278 v dneš -
ní Hradecké ulici. Jeho otec měl v tomto domě
papírnictví, resp. hračkářství. Vystudoval VŠChT
v Praze, poté pracoval ve vojenském technickém
výzkumném výstavu v Praze (zde se již začal
zabývat plastickými trhavinami). Od roku 1956
působil ve Výzkumném ústavu průmyslové che -
mie v Semtíně. Zde se nejvíce se proslavil jako
spoluvynálezce plastické trhaviny Semtex, kte-
rou vynalezl v 50. letech 20. sto letí v Explosii spo -
lečně s Ing. Radimem Fukátkem (1929). Ta našla
uplatnění v armádě i civilním sektoru. V letech
1975–1981 byl Semtex exportován i do světa.
Přitom se zřejmě dostal i do rukou teroristů, asi
nejvíc známý je případ katastrofy letadla Pan
Am nad městečkem Lockerbie ve Spojeném
krá lovství roku 1988. Použití Semtexu nebylo

ovšem potvrzeno ani vy vráceno. Dále spolupra -
coval s FChT UPCE také v oboru trhavin. Ze-
mřel 12. května 2012 v Pardubicích. Patří mezi
nejvíce známé přeloučské rodáky ve světě a ta-
ké mezi nejvýznamnější čes ké vědce. Jeho bratr
Miroslav Brebera (1927) je významným pře -
loučským občanem, po tzv. sa metové revoluci
byl také posledním předsedou zdejšího národ-
ního výboru. Ve svém profesním životě se též
věnoval chemii – působil v Pardubicích.

Ladislav Kudláček (Prof. Ing. CSc.) přišel
na svět 16. srpna 1932 v Přelouči v domě čp. 146
v dnešní ulici 28. října. Jeho otec byl zdejší truh-

lář a velitel hasičů. Vystudoval VŠChT Pardu-
bice, patřil její první absolventy. Zabýval se
oborem chemická technologie textilu a vláken,
napsal řadu publikací, učebnic a skript. V letech
1991–1997 byl rektorem pardubické VŠChT,
v této době se z této školy stala v roce 1994
Univerzita Pardubice. Zasloužil se o rozvoj této
vysoké školy. Zemřel 20. prosince 1999 v Par-
dubicích.

O geologu a geochemikovi Petru Jakešovi
(1940–2005) (RNDr. Ph.D. CSc.), rodáku ze
Břehů u Přelouče a absolventu Jedenáctileté
střední školy v Přelouči, psal autor již v Přelouč-
ském Roštu č. 5/2020. Zmiňme jen, že jeho zřej-
mě největším úspěchem byl výzkum vzorků
hornin z Měsíce v americkém Houstonu na po-
čátku 70. let 20. stol.

Z žijících vědců v oblasti chemie a jí podob-
ných oborů můžeme jmenovat Jiřího Skalic-
kého (prim. PharmDr. Ph.D.), který se naro-
dil v roce 1954 a je absolventem přeloučského
gymnázia (maturoval zde v roce 1973). Působí
jako farmakolog, vysokoškolský pedagog a po -
litik. Jeho oborem je farmakologie, toxikologie,
farmacie a analytická chemie. Je primářem od -
dělení klinické biochemie a diagnostiky v Par-
dubické krajské nemocnici, ve které pracuje
od roku 1978. Vyučuje na Univerzitě Pardubi-
ce a na Univerzitě Karlově v Hradci Králové.
Věnuje se též politice (v letech 2010–2017 byl
po slancem Poslanecké sněmovny Parlamentu
Čes ké republiky, je také dlouholetým zastupite -
lem města Pardubic a členem politické strany
TOP 09).

Použitá literatura a prameny, zdroje ilustrací:
KOČVARA, Vladimír. Za Doc. Ing. Miroslavem Ma-

trou, DrSc. Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 2005,
č. 9–10, s. 292–294

KOČVARA, Vladimír. Žili mezi námi – Ing. Stanislav
Brebera, CSc. Zprávy Klubu přátel Pardubic-
ka, 2012, č. 9–10, s. 292–293

Významní přeloučští chemici 20. století

Nevím jak vy, ale já, když vidím kostel, vidím
velké sochařské dílo umně zasazené do krajiny.
Ve městech a vesnicích jsou ale kolikrát hyzdě-
ny nevhodnou výstavbou, elektrickým vedením,
veřejným osvětlením, umístěním kontejnerů, po-
pelnic, dopravních značek atd. Kolikrát stačí za-
parkované auto a už je toto dílo zohyzděno. Da-
lo by se říci, že kostel není jedno dílo, ale soubor
děl (zatím mluvíme pouze o vnějšku). Rád se dí-
vám na kostelní věže s hodinami, chrliče, portály,
zazděné náhrobníky, všelijaké reliéfy. Je toho
mnoho, co dá nalézt na kostele ke kochání. Do-
konce i komín (např. na kostele sv. Maří Magda-
lény v Lázních Bohdaneč). K jednomu takovému
kostelnímu sochařskému skvostu se v našem
krátkém článku vydáme.

Kostel sv. Vavřince ve Svinčanech byl v sou -
časné pozdně barokní podobě vybudován v le -
tech 1764–1768 (popřípadě dle jiných zdrojů
1764–1772) stavebníkem Janem Josefem Thu-
nem-Hohensteinem (1711–1788), majitelem
choltického panství. Je zdoben také pěkným ka-
menným portálem. Ten je zarámován tzv. edi-
kulou (architektonickým orámováním) s řím-

sou, která je, jak uvádí památkový katalog „tvaru
plochého oslího hřbetu“. Portál samotný je po

stranách zdoben „originálními dekorativními
hlavicemi“ (tak to píší opět památkáři). Ve
vrcholu portálu vidíme šlechtický dvojerb (v le -
vé části erb Thunů-Hohensteinů, pravá část
patří dánsko-německému rodu Ulfeld) zakon-
čený korunou. Lze jej označit také jako koru-
novaný alianční znak.

Můžeme předpokládat, že erb je zde umís-
těn proto, že syn stavebníka, František Josef
Thun (1734–1800), se podílel v 70. letech 18. sto -
letí na návrhu výzdoby kostela. Tento šlechtic
se oženil roku 1761 s Marií Vilemínou z Ulfel-
du (1744–1800), která pocházela ze starého
dánsko-německého rodu (za pomoc s určením
erbu rodu Ulfeld děkují autoří paní Martině
Kepkové a panu Petru Zajíčkovi). Plastické ztvár-
nění erbu pochází snad z doby kolem roku 1775.
Podobně zdobených portálů na Přeloučsku
mnoho nenajdeme. Portál je i s kostelem pa-
mátkově chráněný od roku 1958.

Tak to byl portál s erbem kostela sv. Vavřince
ve Svinčanech. Na Přeloučsku ještě „pár“ kostelů
máme, ať už jsou katolické (Přelouč, lepějovický
kostelík schovaný v lese, stojický kostel atd.) či
evangelické (např. Přelouč, Chvaletice). Určitě na
nich pro vás nějakou zajímavost nalezneme.

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

Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Portál kostela sv. Vavřince ve Svinčanech

Fotohádanka
Správná odpověď květnové fotohádanky zněla: „Na černobílé foto-

grafii od Františka Prášila vidíme dům čp. 1135 v dnešní Jiráskově ulici
v roce 1973. Byl kolaudován v roce 1969 a zřejmě od roku 1970 slouží
jako prodejna potravin – samoobsluha.“

Gratulujeme Janu Kasalovi, který byl vylosováný. V redakci Roštu je
pro něj připravena malá věcná odměna. Odpovědi na další fotohádanku
zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz a děkujeme vám za přízeň. 



Historie

23

č
e

rv
e

n
 2

0
2

1

6/21

Historie
P

ře
lo

u
č

sk
ý

 R
O

Š
T

22
6/21

vými hladovými krky? Další osudy zajatců jsou
neznámé…

Zdánlivý popis toho, co následovalo po bitvě
u Podůlšan, nabízí kronika Václava Hájka z Libo-
čan. Nespolehlivého autora však podezříváme
z toho, že celý příběh dopověděl spíš na základě
pravděpodobnosti, a ne na základě nám nezná-
mých pramenů. „Vězňové pak ti byli na tom kláš-
teře šacováni a někteří i ohněm trápeni. Hradeč-
tí pak měšťané toho tažení k tomu klášteru velmi
litovali proto, neb mnohé ženy veliký pláč a křik
v tom městě činily, jichž manželé byli v tom tažení
zmordováni. Konšelé z toho měli velikou žalost.“

Zničení opatovického kláštera
v dubnu 1421

Život v opatovickém klášteře pokračoval ješ-
tě měsíc a pak přišla smršť. V dubnu proběhla
drtivá ofenzíva spojených vojsk pražanů, tábori-
tů a dalších přívrženců husitství do východních
Čech. Královská města se rychle podvolovala
hu sitskému náporu, a to dokonce i Kutná Hora
či Chrudim, v níž se po krátkém obléhání při-
klonil Jan Městecký z Opočna pro záchranu své -

ho života k husitství. Byl vyvracen jeden klášter
za druhým. Hlavní proud útoku sledoval známou
trasu (později nazvanou Trstenická stezka) až na
česko-moravské pomezí, měl však řadu odbí-
havých směrů. Jedním z nich byl útok husitského
vojevůdce Diviše Bořka z Miletínka na opatovic-
ký klášter. Tato událost se v toku dramatických
událostí toho času dostala poněkud na okraj.
Např. Václav Hájek z Libočan se ve své kronice
o vyvrácení opatovického kláštera zapomněl
zmínit, ač klášteru v jiných pasážích věnoval to -
lik pozornosti. I dobové zprávy jsou ještě více
ku sé než kdy jindy. Sdělují nám jen to, co Petr
Čornej velmi výstižně vyjádřil slovy – Diviš Bořek
si pouze „odskočil“ dál na východ a klášter vypá-
lil. Akce to tedy byla hladká, patrně po vyhodno-
cení poměru sil již klášter nikdo nehájil a klášterní
komunita odešla do bezpečí, většinou do svého
proboštství ve slezské Středě. Sem se uchýlil i opat
Jan II. a sem byla odnesena i řada cenností. Přesné
datum vypálení kláštera neznáme, stalo se tak
někdy v třetí dekádě dubna roku 1421, občas je
možné narazit na tradované datum 25. 4.

V neklidných dobách těsně před zánikem klá -
štera se odehrává pověst zaznamenaná F. K. Ro -

sůlkem pod názvem Poklad na Kunětické ho ře.
(Později tak nazve celou knihu převyprávěných
Rosůlkových pověstí Lubomír Macháček.) Vyprá-
ví o tom, jak v době hrozících husitských útoků
ukryli mniši opatovického kláštera svůj poklad
za pevnými zdmi hradu na Kunětické hoře. Pro -
tože se báli i chtivosti místního hradního pána,
vydávali v sudech ukrytý poklad za víno. Při bu -
jaré pitce však pán hradu zjistil, co se v sudech
skrývá. Poklad si ponechal a mnichům vrátil su -
dy tentokrát skutečně naplněné vínem. „Co jste
si dali schovat, to vám vracím – dvanácte sudů
ví na,“ řekl pak lakonicky stěžujícím si mnichům.
Historicky je pověst nemožná – v době husitských
útoků na klášter na Kunětické hoře fungující hrad
nestál. Patrně na místě staršího a asi zchátralého
předchůdce si jej vybudoval až dobyvatel toho -
to kraje Diviš Bořek z Miletínka. V symbolické ro -
vině však pověst zaznamenává historickou sku-
tečnost – území patřící opatovickému klášteru
(ono bylo tím pravým pokladem) přešlo do ru-
kou Diviše Bořka. Po klášteru se novým centrem
oblasti stal hrad na Kunětické hoře.

(Dokončení příště)
Text a foto Martin Štěpánek

Na 143 tisíc korun se odhadují náklady
na kompletní zrestaurování božích muk v ka-
tastru městyse Choltice v pardubickém okre -
se. O záchranu památky, která je nyní ve velmi
špatném stavu, usilují nadační fond Adopce
památek, městys Choltice a místní dobrovol-
níci. Ti se již v dubnu aktivně zapojili do úpra -
 vy zeleně a úklidu kolem památky. Po nich
přijde čas pro odborníky restaurátory. S do-
končením opravy se počítá koncem léta a Chol -
tičtí již nyní plánují, že se pak u Božích muk
sejdou při jejich posvěcení. 

Městys Choltice se o své přírodní a kulturní
dědictví dlouhodobě dobře stará, včetně péče
o drobné památky v krajině. S nadací Adopce pa -
mátek spolupracovali už dvakrát, konkrétně při
restaurování božích muk u Veselí a božích muk
u cesty na Svinčany. Boží muka, která nyní čeká
oprava, se nacházejí u polní cesty na Luhy a jsou
již třetí v pořadí a zároveň poslední objekt toho-

to typu v Cholticích. Starosta městyse Tomáš Bo-
lek nejenže opravu koordinuje, burcuje místní,
aby se zapojili do dobrovolnických prací, ale zá -
roveň se jich také aktivně účastní. „Až se koncem
léta sejdeme při posvěcení opravených božích muk
v Luhách, budeme mít všichni dobrý pocit, že jsme
sami vlastní prací přispěli k zachování této památ -
ky a kousku přírody nejenom dalším generacím,
ale také těm, kteří chtějí nyní objevovat nová mís -
ta na Cholticku,“ dodává choltický starosta Bolek.

Nadační fond Adopce památek si dal za
úkol pečovat o drobné památky v krajině. Shá-
nějí peníze na opravu především těch památek,
kterým by jinak hrozil zánik. Jsou to především
boží muka, sochy a sousoší, kalvárie, křížky, smír-
čí kříže, kaple a zvoničky. „Nejdůležitější pro nás
je, aby si opravu místní památky vzali za své lidé,
kteří zde žijí. Pomůžeme s financemi, zajistíme od -
borníky restauratéry, ale obec, městys či město
musí finančně participovat a ideálně také zapojit

místní dobrovolníky, jako se to opakovaně děje
v Cholticích,“ vysvětluje Ing. arch. Jiřina Vinterová,
zakladatelka nadačního fondu Adopce památek.

Za každou drobnou památkou v krajině sto -
jí většinou lidský příběh vztahující se k danému
místu. Většinou nepatří církvi, jak si mnoho lidí
myslí, ale zpravidla je stavěli konkrétní lidé s urči -
tým záměrem. Spousta těchto památek zanikla,
spousta se jich ale dochovala, což je téměř zá-
zrak s ohledem na to, že se kolem nich přehnaly
války, a že tu byl socialismus. Byla by škoda, kdy -
by zanikly v dnešní době. Proto se vyplatí usilo -
vat o jejich obnovu, jako se to s přispěním Adop -
ce památek děje v Cholticích. Nadační fond pa-
mátky aktivně vyhledává, zároveň však vítá,
pokud se na něj samotná města či obce přímo
obrátí s žádostí o pomoc při opravě místní drob -
né památky.

Více na www.adopcepamatek.cz.

(Čerpáno z Tiskové zprávy ze dne 13. 5. 2021,
podklady dodala J. Čechová)

Vánoční a velikonoční útok 
Hradeckých

První rok husitských válek zasáhl i náš kraj,
i když rozhodující střetnutí mezi spojenými si-
lami husitů a křižáky a vojskem Zikmunda Lu-
cemburského se odehrála ve středu Čech (Vít-
kov, Vyšehrad). Velkou událostí jistě byl přesun
Zikmundova vojska z Hradce Králové do Kutné
Hory, který se odehrál někdy mezi 8. a 12. květ-
nem roku 1420. Lze se domnívat, že trasa přesu-
nu vedla v blízkosti opatovického kláštera a přes
Přelouč. Kutná Hora se stala Zikmundovou do-
časnou rezidencí, odkud dál táhl ku Praze a sem
se opět stáhl po fiasku na Vítkově. Pobýval tu
několik měsíců a jeho vojáci tehdy plenili Pola-
bí, a to především směrem po proudu Labe. Je
jistě možné, že se za kořistí vydávali i proti prou -
du Labe, tedy na Přeloučsko.

Zatímco rok 1420 přinesl husitům velká vítěz -
ství v blízkosti pražského souměstí, ve východ-
ních Čechách nebyla situace takto jednoznačná.
Královská města stála na straně Zikmunda, jen
nejvýznamnější z nich, Hradec Králové, se poda -
řilo ovládnout východočeským husitům (orebi -
tům). V Chrudimi byl toho času hejtmanem nám
již známý Jan Městecký z Opočna, intenzivně
spo lupracující s kutnohorským mincmistrem
Mikulášem Divůčkem z Jemniště. Mimo region
okusili Jan Městecký a Mikuláš Divůček roku
1420 porážku Janem Žižkou z Trocnova ve zná-
mé bitvě u Sudoměře, ve východních Čechách
však na počátku roku 1421 dosáhli významných
úspěchů při potření táboritů či místních husitů
v Přelouči a Chotěboři (viz Rošt 1/2021).

Protiváhou úspěšných akcí katolické strany
na východě Čech se mohlo stát dobytí opato-
vického kláštera. Na rozdíl od roku 1415 byl však
klášter na útok dobře připraven. Byla zastavena
bohoslužebná roucha, aby mohla být najata vo -
jenská posádka. Tu posílili vojáci Aleše Holického
ze Šternberka. Ten měl přinejmenším dva důvo-
dy pro aktivní angažmá v obraně kláštera – měl
na klášteru zápis a ten byl zdrojem jeho financí.
Díky budoucím útočníkům, hradeckým husitům,

přišel o titul hradeckého hejtmana – do této funk -
ce byl uveden na počátku května r. 1420 Zikmun -
dem a setrval v ní necelé dva měsíce, až do úspěš -
ného nočního útoku orebitů. První útok na klášter
povede dokonce ten, kdo se stal hejtmanem po
opětovném ovládnutí Hradce Králové husity –
Aleš Vřešťovský z Riesenburka. Mezi obránce
Opatovic je někdy počítán i Jan Městecký z Opoč -
na. Taková situace by byla paradoxní, ale i po-
chopitelná zároveň. Paradox by spočíval v tom,
že klášter by nyní bránil ten, který ho před pěti le -
ty plenil. Logická by naopak byla situace vzhle-
dem k tomu, že Jan Městecký v tomto čase stál
jednoznačně na straně katolické a Zikmundově.
Pro přítomnost Jana Městeckého při obraně
kláš tera však nejsou důkazy. Obranyschopnosti
klášte ra jistě napomáhal fakt, že byl patrně ma-
lou pevností – obehnán hradbou a obklopen
labskými rameny.

K prvnímu útoku hradeckých orebitů došlo
ke konci roku 1420. Hradečtí se tehdy patrně
vezli na jakési euforické vlně – měli podíl na hu -
sitském vítězství u Vyšehradu a podařilo se jim
již vyvrátit cisterciácký klášter Svaté Pole u Tře-

bechovic pod Orebem. Dobytí opatovického
kláš tera mohlo být třetím úspěchem v rozmezí
nece lých dvou měsíců. Přesné datum útoku ne -
známe – stalo se tak v tzv. suché dny před Vá-
nocemi, což by odpovídalo týdnu či několika má-
lo dnům před Štědrým dnem roku 1420. Zprávy
o samotné události jsou strohé. V čele útoku byl
výše zmiňovaný Aleš Vřešťovský, „šturm“ byl
odražen a několik útočníků zemřelo (bylo jich
„drah ně střieleno“). Lze-li ze stručných vět ně-
co vyvozovat, působí tento útok Hradeckých
dojmem nepovedené a podceněné akce.

K druhému pokusu hradeckých husitů do-
být opatovický klášter došlo na Bílou sobotu
(22. 3.) roku 1421. Nemnohé zaznamenané po-
drobnosti prozrazují lepší přípravu Hradeckých.
V jejich vojsku byly i vozy – tedy patrně typické
husitské bojové vozy. K čemu by byly při dobý-
vání kláštera dobré? Snad jako obrana proti pří-
padným výpadům či zázemí při dlouhodobějším
obléhání? Hradečtí se patrně také snažili o pře-
kvapení obránců kláštera a blížili se ke klášteru
z nečekaného směru – od západu, či snad do-
konce od jihozápadu. (Hradec Králové leží smě -
rem severním.) Ani to však nestačilo – obránci
opatovického kláštera se včas dozvěděli o blí-
žícím se nepříteli, předešli ho, patrně i zaskočili
a u Podůlšan na hlavu porazili. Na podůlšan-
ských drahách mnozí husité zahynuli (včetně je -
jich hejtmana Lukáše), nesmírně zajímavý je údaj
o 300 (resp. jinde 250) zajatcích. Dále nekomen-
tovaný údaj může být zdrojem několika úvah
i ne zodpovězených otázek. Může nám naznačit
něco o rozměrech střetnutí u Podůlšan. To bylo
dle všeho spíše než pouhou šarvátkou skuteč-
nou menší bitvou, byť možná s krátkým průbě-
hem. Porovnejme – když se roku 1423 střetl Žižka
nedaleko Hradce Králové (u jakéhosi Straucho-
va dvora) s vojskem Diviše Bořka z Miletínka,
odvedl si do Hradce na 200 zajatců. Petr Čornej
usu zuje, že na každé straně stálo vojsko tvořené
2000–3000 bojovníky. Podobných rozměrů snad
tedy mohlo dosahovat i střetnutí u Podůlšan.
Nabízí se nezodpovězené otázky – jak mohl
kláš ter uživit tolik obránců a co s 250–300 no-

ZÁNIK OPATOVICKÉHO KLÁŠTERA – FAKTA A POVĚSTI (2. část)

Boží muka v Cholticích čeká kompletní oprava

Pohled na klášteřiště v Opatovicích nad Labem od severu. Po zdech kláštera 
na povrchu nezbylo památky. Kdybychom se na tomto místě ocitli 

přesně před 600 lety, spatřili bychom místo stromů v pozadí hořící klášter.
(Foceno na konci dubna 2021)

Mlýnský náhon, zhruba upro střed fotografie se rý -
suje stře cha Morávkova mlýna. V těch to místech
se nacházel patrně severovýchodní okraj kláštera.

Historická fotografie Morávkova mlýna, který byl postaven roku 1804 
v jihovýchodní části klášteřiště. Navazoval na starší místní tradici – 

mlýn tu existoval již v dobách Pernštejnů, nejstarší pak v dobách kláštera.
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Státní hrad Kunětická hora
www.hrad-kunetickahora.cz

Akce na Kunětické hoře:
•  11. – 12. 6.: státní hrad Kunětická hora – Tři veteráni – Divadlo

na Kunětické hoře. Zábavný pohádkový příběh tří vysloužilých
vojáků, kteří se zapletou do světa kouzel a jejich povahy a pocit
moci je svedou proti sobě. Jak naloží dělostřelec Pankrác, dragoun
Bimbác a vojenský kuchař Servác s dary, které dostanou od dob-
rosrdečných skřítků? Představení pořádá a prodej vstupenek za-
jišťuje Východočeské divadlo Pardubice. Předprodej byl zahájen
1. 2. 2021. (www.hrad-kunetickahora.cz)

•  26. a 27. 6.: státní hrad Kunětická hora – Noc na Karlštejně –
divadlo na Kunětické hoře. Letošní novinka na Kunětické hoře
jistě potěší všechny milovníky českých muzikálů, na hrad se po
dvaceti letech navrátí divadelní evergreen podle stejnojmenného
filmu Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně. Hlavní role nesmrtel -
ného příběhu o tom, že láska je silnější než příkaz krále, tentokrát
nastudují hostující Petr Štěpánek a Martina Sikorová. Představení
pořádá a prodej vstupenek zajišťuje Východočeské divadlo Par-
dubice. (www.hrad-kunetickahora.cz)

•  1. – 4. 7.: státní hrad Kunětická hora – Noc na Karlštejně – di-
vadlo na Kunětické hoře. Letošní novinka na Kunětické hoře jistě
potěší všechny milovníky českých muzikálů, na hrad se po dvace -
ti letech navrátí divadelní evergreen podle stejnojmenného filmu
Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně. Hlavní role nesmrtel-
ného příběhu o tom, že láska je silnější než příkaz krále, tentokrát
nastudují hostující Petr Štěpánek a Martina Sikorová. Představení
pořádá a prodej vstupenek zajišťuje Východočeské divadlo Par-
dubice. (www.hrad-kunetickahora.cz)

•  16. – 17. 7.: státní hrad Kunětická hora – Hrady.cz. Hudební festi -
val v podhradí. Divokej Bill, Dan Landa, Tomáš Klus, Rybičky 48 aj.
(www.hrad-kunetickahora.cz)

•  24. – 25. 7.: státní hrad Kunětická hora – Pohádka pro veřej-
nost. Hudební pohádka pro širokou veřejnost z tvůrčí dílny Marka
Dobrodinského ve sklepení pod nádvořím. (www.hrad-kunetic-
kahora.cz)

•  20. – 29. 8.: státní hrad Kunětická hora – Divadelní scéna VČD Par -
dubice. Divadelní představení pod širým nebem na rondelu pod vě -
ží. Tři veteráni, Noc na Karlštejně. (www.hrad-kunetickahora.cz)

•  18. 9.: státní hrad Kunětická hora – Kunětické vinobraní. Celo -
denní degustace vybraných vín a doprovodný program pro celou
rodinu v amfiteátru pod hradem. (www.hrad-kunetickahora.cz)

Státní hrad Litice
www.hrad-litice.cz

Akce na hradě Litice:
•  31. 7.: státní hrad Litice – Hradozámecká noc. Program bude

doplněn. (www.hrad-litice.cz)

Státní zámek Litomyšl
www.zamek-litomysl.cz

Akce na Litomyšli:
•  1. – 11. 7.: státní zámek Litomyšl – Smetanova Litomyšl. 63. roč -

ník festivalu vážné hudby. Program bude doplněn. (www.zamek-
-litomysl.cz)

Státní zámek Slatiňany
www.zamek-slatinany.cz

V současné době je zpřístupněna pouze zámecká zahrada, a to
od úterý do pátku od 12 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od
10 do 17 ho din. Při návštěvě prosíme dodržujte nařízené bez-
pečnostní pokyny. 

Akce na Slatiňanech:
•  6. 6.: státní zámek Slatiňany – Rodinné odpoledne u Auersper-

gů. Přijměte pozvání na nedělní odpoledne do zámecké zahrady
ve Slatiňanech. Společně se přesuneme do dávné doby přelomu
19. a 20.století, kdy zámek obývala knížecí rodina Franze Josefa
Auersperga a jeho ženy Vilemíny, kteří se svými pěti dětmi rádi
trávili čas na zdejším útulném a moderním letním sídle. Přijďte
a zažijte společně s nimi a jejich služebnictvem odpoledne plné
her a dobové zábavy. Kromě pana knížete a jeho choti poznáte
například učitelku kresby, literatury, dramatických umění, tance,
květinářku, komorné, rodinného učitele pana Baumgartena, fran -
couzskou vychovatelku Saillet, syna pana myslivce a přítomen
bu de i podkoní s klisnou Tarou. Na závěr se mohou děti svést ko-
čárem s koňským dvojspřežím u hřebčína. Malebnost zámecké za -
hrady bude dokreslovat po celé odpoledne živá hudba a nebude
chybět ani občerstvení. Vstupné je 90 korun dospělí, 50 korun dě -
ti, do 6 let zdarma. (www.zamek-slatinany.cz)

•  13. 6.: státní zámek Slatiňany – Víkend otevřených zahrad.
Šest komentovaných prohlídek zahrady, program pro děti o pě -
ti aktivitách a návštěva běžně nepřístupných míst. Pracovníci sprá -
vy státního zámku ve Slatiňanech spolu s odborníky z pardubické-
ho pracoviště Národního památkového ústavu připravili originální
program určený pro návštěvníky ve věku 0–110 let. Mi mo zámec-
kého parku a zahrady bude možné navštívit také běžně nepří-
stupnou zásobní zahradu a skleníky, které svému účelu nepřetržitě
slouží již bezmála dvě staletí. (www.zamek-slatinany.cz)

•  19. – 20. 6.: státní zámek Slatiňany – Hrané prohlídky pro ro-
diny s dětmi. Netradičně zámeckými interiéry o osudech knížecí
rodiny s divadelním spolkem ACORD. (www.zamek-slatinany.cz)

•  20. 6., 18. 7., 15. 8. a 19. 9.: státní zámek Slatiňany – Pokrok ne-
zastavíš! Speciální prohlídky běžně nepřístupných částí zámku.
(www.zamek-slatinany.cz)

•  22. 7.: státní zámek Slatiňany – Strašidlo cantervillské. Divadelní
komedie v zámecké zahradě Slatiňany. Komedie na námět povíd -
ky Oscara Wilda v jedinečných kulisách moravských a českých
zámků. Informace k předprodeji vstupenek ZDE.

•  31. 7.: státní zámek Slatiňany – Hradozámecká noc. Zveme Vás
na procházku zámeckými komnatami v jedinečné atmosféře roz-
svícených lustrů a lamp. Knížecí salony si projdete vlastním tem-
pem bez průvodce, jak bývá zvykem na památkách v Anglii. Bu-
de tedy čistě na Vás, kolik času v zámeckých pokojích strávíte.
Za příznivého počasí Vás čeká noční procházka po balkoně.
(www.zamek-slatinany.cz)

•  12. 9.: státní zámek Slatiňany – Dny evropského dědictví. Kaste-
lánské prohlídky zámkem pro „vytrvalce“. Délka prohlídky 120 mi -
nut. (www.zamek-slatinany.cz)

Podklady dodala 
Mgr. et Bc. Lucie Bidlasová, www.npu.cz
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„Naše památky jsou na opožděné zahá-
jení sezony připraveny, kolegové z objektů
opravdu nezaháleli a kromě velkých úkli-
dů jsme pozornost věnovali údržbě zeleně
a také velké i malé stavební obnově. Pro-
sím návštěvníky, aby po zpřístupnění ob-
jektů respektovali bezpečnostní pokyny,
doporučuji prostudovat si webové stránky
objektu a využít on-line prodej vstupenek,
protože rozvolnění je postupné, určitě bu-
deme mít omezené počty osob ve skupi-
ně“, komentuje chystané zahájení sezony
Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové
správy na Sychrově, pod jehož správu spa-
dá 8 objektů na Liberecku, 4 na Pardubic-
ku a 5 na Královéhradecku a dodává: „Na
zámku v Litomyšli došlo k reinstalaci zá-
kladního okruhu pod názvem Zámek za
Valdštejnů, který zahrnuje období od vy-
stavění zámku Pernštejny až po Valdštej-
ny-Vartenberky, tj. do poloviny 19. století.
Oproti dosud prezentovanému svozové-
mu mobiliáři bude v co největší míře vy-
užit mobiliář kmenový. Na reprezentační
pokoje bude navazovat hraběcí byt a pro-
hlídka bude končit v domácím divadle
v přízemí zámku“, upozorňuje na velkou
novinku ředitel Kadlec. 

Na litomyšlském zámku je od pod-
zimu nový kastelán, Mgr. Petr Weiss, kte-
rý dříve působil na zámku v Zákupech –
https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/
/o-nas/Organizacni-struktura Kromě rein-
stalace základního okruhu chystá od čer-
vence další novou trasu, a to pod názvem
Zámek za Thurn-Taxisů – bude časově za-
hrnovat období od roku 1855 do roku 1945
a připomene poslední šlechtické majitele
Thurn-Taxisy, kterým litomyšlský zámek
sloužil jako letní sídlo. 

Na zámku se chystá také velká stavební
obnova, respektive dvě souběžné: v rámci
programu IROP (244 mil.) se počítá s ob-
novou interiérů zámku, střechy, zázemí pro
návštěvníky, zabezpečovací technikou, di-
gitalizací a také s novou expozicí „Proč je
zámek UNESCO“ – s realizací do konce ro-
ku 2023, a projekt „Péče o národní kulturní
dědictví „ (375 mil.), který zahrnuje opra-
vu zámeckých fasád včetně restaurování

vzácných sgrafit, expozici „Historie divad-
la“ a obnovu Panského domu – s realizací
do roku 2027 (finance z programu Péče
o národní kulturní dědictví). V současné
době probíhá příprava veřejné zakázky.

Na hradě Kunětická hora je ukončo-
ván projekt Kunětická hora Dušana Jurko-
viče – básníka dřeva. Předmětem projektu
byla zásadní stavební obnova západní části
hradu (nepřístupného Jurkovičova paláce
s novou vestavbou a zastřešením) a obno-
va 6. brány. Obnovena byla rovněž prvo-
republiková dřevěná veranda v prostoru
severní linie nádvoří navazující na objekt
6. brány. Řešení vychází z dochované his-
torické dokumentace, která při své reali-
zaci v první polovině minulého století na-
vazovala na projekt architekta Dušana
Jurkoviče. Slouží jako nové návštěvnické
centrum (pokladna, odpočinkové zázemí
pro návštěvníky). Podrobná tisková zpráva
k obnově Kunětické hory bude vydána ve
čtvrtek 20. 5. odpoledne. 

Zatím do odvolání zůstane uzavřen hrad
Litice a to z důvodu havárie na 2. bráně (vy-
drolení zdiva), která znemožňuje návštěv-
nický provoz.

Celoročně zpřístupněným objektem na
Pardubicku je/bude zámek Slatiňany. V pří-
stupné zámecké zahradě je připravena no-
vinka v podobě hry s názvem Pozdravy
z cest. V zahradě je rozmístěno 18 pohled-
nic z 18 evropských zemí, které v letech
1899 až 1902 dostala od příbuzných a přá-
tel princezna Charlotta z Auerspergu. Při
hře školáci a jejich rodiče poznají členy
zámecké rodiny, vyzkouší si zeměpisné
znalosti a vyluští tajenku. O hru (zdarma)
stačí požádat na pokladně zámku, tužku
s sebou. 

Trvale se zde pracuje na údržbě zahrady
i parku (výchovné a zdravotní řezy na sa-
zenicích stromů, pletí, údržba cest aj.), je
opravována střecha i krovy na domě č. p. 30
(ředitelství knížecích velkostatků). Na neděli
6. června je pro děti připraveno Rodinné od -
poledne u Auerspergů a to včetně pro jížď -
ky kočárem, o týden později Víkend otevře-
ných zahrad. Návštěvníci se mohou těšit na
šest komentovaných prohlídek zahrady,

program pro děti o pěti aktivitách a ná -
vštěvu běžně nepřístupných míst.

V letošním roce si připomínáme 500 let
od úmrtí významného šlechtice Viléma
z Pernštejna. Pardubický kraj a město Par-
dubice se svými kulturními institucemi, Ná -
rodní památkový ústav zastoupený hradem
Kunětická hora, zámkem Litomyšl a Územ -
ním odborným pracovištěm v Pardubi-
cích, Univerzita Pardubice a další partneři
připravili v rámci Vilémova výročí projekt
nazvaný „500 let renesance ve východních
Čechách“, který je směrován právě na le-
tošní rok s cílem vyzdvihnout odkaz Pern-
štejnů v Pardubickém regionu – https://vi-
lem500.cz/

I v letošním roce se návštěvníci mohou
těšit na bohatý doprovodný program v rám-
ci cyklu Po stopách šlechtických rodů. Již
11. ročník se zaměří na osvícenskou šlech-
tu a prostřednictvím publikací, výstav, ex-
pozicí a dalších kulturních a vzdělávacích
akcí bude po celý rok připomínat nejvý-
znamnější osobnosti a fenomény s tímto
obdobím spojené. Podrobný program Ro-
ku osvícenské šlechty si můžete prohléd-
nout zde.

Konkrétní akce nachystané (zatím) na
objektech v Pardubickém kraji naleznete
zde https://www.npu.cz/cs/ups-sych rov/
/pre hled-kulturnich-akci

Národní památkový ústav si klade za cíl
budovat pozitivní vztah ke kulturnímu dě-
dictví od nejmladších generací, a proto od
letošního roku přichází s novým modelem
vstupného, který zavádí nové kategorie pro
základní prohlídkové okruhy: děti do 6 let
mají vstup zdarma, kategorii pro děti a mlá -
dež 6–18 let, kteří budou hradit polovinu
základního vstupného, a věková kategorie
18–24 let bude hradit 80 procent základ-
ního vstupného, bez ohledu na to, zda je
osoba studující či nikoliv. „Tímto krokem
chceme státní památky učinit atraktivnější
pro nejmladší skupiny návštěvníků a záro-
veň dostupnější pro různé typy rodin, na-
příklad pro samoživitele s dětmi,“ vysvětlil
náměstek pro správu památkových objek-
tů Oldřich Pešek. 

Podklady dodal
Národní památkový ústav, 

                       Mgr. et Bc. Lucie Bidlasová, 
                       www.npu.cz
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Po otevření památek na Pardubicku se návštěvníci mohou těšit 
na řadu novinek jak v interiérech objektů, tak z hlediska stavební obnovy –
na zámku v Litomyšli návštěvníky přivítá nově zreinstalovaný základní okruh

Akce 2021 – Hrady a zámky | Pardubický kraj
S ohledem na epidemiologickou situaci je možné, že se některé kulturní akce nebudou moci uskutečnit. 

Prosíme, pro aktuální informace sledujte také webové stránky a sociální sítě jednotlivých objektů.

V současné době je na Pardubicku zpřístupněna zámecká zahrada ve Slatiňanech,
ostatní památky ve správě Národního památkového ústavu na otevření čekají – ale
do sezony, která začne pravděpodobně na konci května, vstoupí s řadou novinek, a to
jak v interiérech, tak i z pohledu stavební obnovy. 



Křížovka
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Květnová tajenka zněla: Prodej knih
AMIPA. Děkujeme vám všem, kteří
s Roš tem luštíte a zasíláte nám odpově -
di. V rámci losování se výherkyní stala
Jana Bahníková. Věcný dárek je připra-
vený v redakci Roštu, Městský úřad Pře -
louč, 3. patro. Malý dárek věnuje výher-
kyni také AMIPA Přelouč. Gratulu jeme
a přikládáme další křížovku a těší me se
na vaše nové odpovědi, které zasílejte
na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo
volejte na telefon 466 094 103. 

PRODEJ KNIH AMIPA PŘELOUČ
V našem knihkupectví Amipa Vám

nabízíme široký výběr knih všech žánrů
a co u nás nenaleznete, pokusíme se
Vám objednat. Kromě knih také nabí-
zíme dárkový sortiment od firmy Albi
a celou edici Kouzelné čtení, deskové,
stolní a karetní hry, přání, dárkové ta -
šky a balicí papíry nově také igráčky
a sa dy aut. Kromě kamenného obcho -

du mů žete také navštívit náš interneto -
vý obchod www.prodej-knih.cz a ob-
jednat zboží z pohodlí domova a u nás
vyzvednout. Sledovat nás také můžete

na Facebooku a Instagramu jako Ami-
pa prodej knih. Zároveň je u nás největ-
ší výdejní místo Zásilkovny v Přelouči.
www.amipa.cz.
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Doplňovačka – zajímavá místa v Pardubickém kraji
Tajenka květnové doplňovačky byla: Opatovický kanál

Opatovický kanál je významné středověké vodní dílo v Pardubickém kraji
v České republice. Zpočátku bylo budováno jako napájecí strouha pro ryb -
 níky Bohdanečský a Čeperka. Dobu zahájení výstavby neznáme. Za vlády
pánů z Pernštejna bylo upraveno a podstatně prodlouženo v letech 1498
až 1521. Stavitelem kanálu byl pernštejnský fišmistr Kunát Dobřenský z Dob -
řenic, učitel dnes známějšího rybníkáře Štěpánka Netolického. Kanál je kul -
turní památkou, jeho správcem je Povodí Labe. Je to vodní kanál-přivaděč,
který využívá vodu z Labe. Byl vystavěn k napájení původně rozsáhlé ryb-
niční sítě, kterou založil majitel pardubického panství pan Vilém z Pern-
štejna, tato funkce je zachována podnes. Vzhledem k propustným štěrko -
pískovým náplavům se muselo koryto téměř v celé délce těsnit jílem.
Původní vyústění kanálu do Labe se nacházelo u Přelouče. Při výstavbě
nového jezu v Opatovicích v letech 1783 až 1787 došlo k přeložení vtoku
kanálu a k prodloužení jeho toku od mlýna Výrov v Břehách do dnešního

zaústění. Současně byl vybudován odlehčovací odpad do Černského a Živanického potoka v Bohdanči. Z původního toku se zachovalo
silně zarostlé a zazemněné koryto s několika jezírky.                      (text a foto čerpáno z internetu)

V rámci losování se výhercem stal Miloslav Odvárka, gratulujeme. V redakci Roštu na něj čeká malá věcná odměna. Všem ostatním
děkujeme a těšíme se na nové odpovědi,
které zasílejte jako vždy na mail: 
rost@mestoprelouc.cz. 

DOPLŇOVAČKA
Tajenku doplňovačky, kterou je …, najdete
v prostředním řádku.
1. Slavnostní sliby. – 2. Součásti kompasů.
– 3. Změny na něco jiného. – 4. Střepy
(zdrobněle). – 5. Firmy. – 6. Současné zá-
sahy soupeřů sekem. – 7. Prkénka v podla -
ze. – 8. Sukně (zdrobněle). – 9. Strany pra -
voúhlých trojúhelníků. – 10. Staré ženy.
– 11. Dívčí hračky. – 12. Druh antilopy. –
13. Rvačky. – 14. Zájmová uskupení lidí.
Pomůcka: sassaby
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