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… naleznete na str. 14–17

k
v

ě
t
e

n

2
0

2
1

5



Zprávy z radnice

3

Rada města
Dne 29. 3. 2021 se konala 63. schůze Ra-

dy města Přelouče a například se projednal
nákup interaktivní tabule pro rozšíření výuky
Základní umělecké školy Přelouč, která se bu-
de hradit z fondu investic této příspěvkové or -
ganizace. Projednaly se pozemky č.p. 938/47,
938/48, 938/49, 938/50 a 938/2 v k. ú. Přelouč,
lokalita Lipiny a doporučilo se zastupitelstvu
rozhodnout, že tyto uvedené pozemky nebu-
dou nabízeny k odprodeji do doby vyřešení
vlastnických vztahů na budoucích komunika-
cích dle závazné územní studie Lipiny Přelouč.
Pro Rugby Clubu Přelouč z.s. se schválila smlou -
va na výpůjčku ragbyového hřiště včetně pří-
slušných pozemků. V rámci opravy rybníka ve
Škudlech se schválil dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností Flexum Trade a.s. Praha,
kterým se upravuje termín realizace zakázky
z důvodu nemožnosti jeho vypuštění v době
povolené orgány ochrany životního prostře-
dí. Společnost Vodovody a kanalizace Pardu-
bice a. s. navrhla městu Přelouč spoluúčast při
řešení odkanalizování domů č.p. 208, 209, 210
a 227 u Račanského rybníka v Přelouči formou
zajištění projektové dokumentace, stavebního
povolení a finanční spoluúčasti ve výši 10 %
na realizačních nákladech výstavby kanalizač-
ního řádu a radní s tímto návrhem souhlasili.
Dále se také odsouhlasila smlouva na zajištění
administrace projektu „Splašková kanalizace
Klenovka s převedením odpadních vod do
Přelouče“ se společností Grant & Project Part -
ners, s. r. o. Praha, příkazní smlouva na výkon
koordinátora BOZP v rámci díla „Splašková
kanalizace Mělice s převedením odpadních
vod Lohenic“ se společností VIS – Vodohospo -
dářsko-inženýrské služby s.r.o. Hradec Králové,
dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služ -
by „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnos -
ti územního obvodu města Přelouč veřejnými
službami v přepravě cestujících“ s dodavate-
lem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s., Chru-
dim, kterým se stanoví cena veřejné služby ve
výši 44,60 Kč s platností od 1. 4. 2021 na dobu
jednoho roku. Dále se také schválila nájemní
smlouva a bezúplatný převod digitálních dat

města Přelouče Pardubickému kraji za účelem
budování Digitální technické mapy Pardubic-
kého kraje. Na základě žádosti Městské knihov -
ny Přelouč se projednal a odsouhlasil pronájem
nebytových prostor v č.p. 87 v Českobratrské
ulici za účelem umístění skladu knih. Schválil
se pronájem bytu č. 3 s pečovatelskou službou
v ulici Sluneční č.p. 1516 Přelouč a také veřej-
noprávní smlouvy do 50tis. Kč pro Energii ji-
nak z.s. KONTAKT Ústí nad Orlicí, Linku bez-
pečí, z.s., Domov pod Kuňkou, Domov pod
hradem Žampach a Malou jezdeckou společ-
nost z. s., radní také projednali zápis ze zasedá -
ní sociálně zdravotní komise ze dne 10. 3. 2021.

Na 64. schůzi Rady města Přelouče ze dne
12. 4. 2021 se projednalo celkem 30 bodů. Na -
příklad rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu měs -
ta na rok 2021, které se doporučilo schválit za -
stupitelstvu, stejně tak i „Smlouvu o spolupráci
při přípravě a realizaci stavby č.: 022“ uzavíra-
nou se společností KAVERO A-Z, s. r.o. Praha,
společností Vodovody a kanalizace Pardubi-
ce, a. s., na jejímž základě společnost KAVE-
RO A-Z, s.r.o., jako stavebník vybuduje na po-
zemcích p.č. 856/5 a p.č. 856/6 v k.ú. Přelouč
v Libušině ulici stavbu vodárenské infrastruk-
tury, kterou po kolaudaci bezplatně převede
darovací smlouvou městu Přelouč, které ji vlo -
ží do infrastrukturního majetku společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. V sou-
vislosti s plánovanou výstavbou nové knihov-
ny se schválila smlouva o dílo se společností
ForEva architects s.r.o. Praha na vypracování
architektonické studie pro dokumentaci pro
stavební povolení na stavbu nové budovy
Měst ské knihovny v Přelouči za nabídkovou
cenu 755 000 Kč bez DPH. Odsouhlasila se cel -
ková výměna oken a dveří v provozovně ho-
ličství na Masarykově náměstí č.p. 1340 v Pře-
louči na základě žádosti jeho provozovatelek.
Radní projednali a vzali na vědomí náklady na
spotřebu energií (vody, elektřiny a plynu) ve
vybraných budovách a zařízeních města Pře-
louč za rok 2019, dále také realizované finanční
prostředky na údržbu, opravy a investice v bu -
dově Občanské záložny za roky 2011 až 2020.
Na základě jednání radních se pověřil pan Mi -

roslav Manžel oslovením vlastníků pozemků dle
studie Lipiny pro případný výkup pozemků na
bu doucí hlavní komunikace. Dále se také na  pří -
klad rozhodlo, že na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice
Pardubická, Přelouč“ podal ekonomicky nej -
vý  hodnější nabídku společnost Dlažba Vysoké
Mýto, s.r.o. za nabídkovou cenu 6 927 029 Kč
bez DPH, dále na realizaci zakázky „Regenera -
ce sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa“
eko nomicky nejvýhodnější nabídku podal do -
dava tel SOVIS CZ, a. s. Hradec Králové za na-
bídkovou cenu 8 861 515 000 Kč bez DPH.
Projednaly se také jednotlivé body z jednání
OV Mělice ze dne 6. 4. 2021, OV Klenovka ze
dne 25. 3. 2021, OV Lohenice ze dne 11. 4. 2021,
dále také zápis z jednání sociálně zdravotní
komise ze dne 7. 4. 2021. Rozhodlo se poskyt-
nout dotace z rozpočtu města v roce 2021 do
50tis. Kč pro Smíšený pěvecký sbor J. B. Foer-
stera Přelouč, z.s. a pro Barocco sempre gio -
vane, o.p.s. Na závěr jednání se odsouhlasil
návrh programu XVI. zasedání Zastupitelstva
města Přelouče.

Dne 22. 4. 2021 se konalo XVI. zasedání
Zastupitelstva města Přelouče, na kterém se
projednala zpráva činnosti rady města v obdo-
bí mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva
města, návrhy a stanoviska výborů finanční-
ho ze dne 14. 4. 2021 a majetkového ze dne
14. 4. 2021, dále návrhy a stanoviska OV Lohe -
nice ze dne 11. 4. 2021, OV Mělice ze dne 6. 4.
2021 a OV Klenovka ze dne 26. 2. a 25. 3. 2021.
Schválilo se rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu
města na rok 2021, majetkové převody, smlou -
va o bezúplatném převodu vodárenské infra-
struktury v Libušině ulici v Přelouči se společ-
ností KAVERO A-Z, s.r. o. Praha. Dále se také
například na tomto zasedání projednala a schvá -
lila darovací smlouva uzavíraná se Základní
školou a Praktickou školou Svítání o.p.s., Par-
dubice na poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 50 tisíc Kč na rekonstrukci školní budovy
v Klášterní ulici, Pardubice.

Všechna usnesení z rady a zastupitelstva
města naleznete na stránkách města.       MG
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Vzpomínka
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Vzpomínka 76. výročí konce druhé světové války
u památníku bojovníků proti fašizmu a rasismu

proběhnev parku u sokolovny
. Vedení města společně se zástupci sokolů

a za přítomnosti čestné stráže Městské policie Přelouč
uctí památku umučených a popravených

přeloučských občanů německými okupanty
položením kytice.

Vzhledem k opatřením v souvislosti s koronavirem
se vzpomínková akce uskuteční v omezeném režimu.

Děkujeme za pochopení.

v sobotu 8. 5. 2021
v 10 hodin
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Modernizace mostu přes Labe z Přelouče do Břehů bude probíhat
od 6. 4. do 31. 8. 2021. Dále také od 6. 4. do 31. 10. 2021 probíhá stavba
Splaškové kanalizace v Mělicích. Díky těmto dvěma velkým stavebním
projektům dochází ke změně jízdního řádu MHD a celkově ke změně
dopravy mezi Přeloučí, obcemi Břehy, Lohenice, Mělice a nejbližším oko -
lím. Podrobné informace ohledně veřejné vyhlášky týkající se moder -
ni zace mostu přes Labe z Přelouče do Břehů a dále stavby Splaškové
kanalizace v Mělicích naleznete na úřední desce Městského úřadu v Pře -
louči www. mestoprelouc.cz/mestsky-urad/uredni-deska. 

Jak jsme již psali v Roštu č. 4, od 6. 4. 2021 platí nový jízdní řád MHD,
kde je již počítáno s uzavírkami a posunem spojů v souvislosti s výše
uvedenými stavbami a zároveň je v tomto jízdním řádu již počítáno
i s větší výlukou vlaků, která v této době nastává rovněž na trati protí -
nající Přelouč. Bude to velice náročné období pro všechny cestující. Dě -
kujeme za pochopení. Fotografie a text – MG

Regenerace sídliště U Sokolovny
II. etapa

V loňském roce jsme úspěšně zrealizovali I. etapu projektu Regene -
race sídliště U Sokolovny, která proměnila vnitrobloky a přilehlé chod-
níky mezi ulicemi Kladenská, Žižkova, Československé armády a Sme-
tanova k nepoznání.

V letošním roce se podařilo získat dotaci i na II. etapu projektu, loka -
litu vymezenou ulicemi Žižkova, K. Čapka, Smetanova a Českosloven -
ské armády. I zde dojde k úpravám chodníků, parkovacích stání, k umís -
tění mobiliáře, dětských hřišť a bohaté výsadby zeleně.

Městu byla přiznána dotace ze Státního fondu podpory investic
v max. hodnotě 6 mil. Kč. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala
společnost SOVIS CZ, a. s., a to ve výši 8 861 515 Kč bez DPH. Stavba
v délce trvání 22 týdnů by měla započít v květnu 2021.

Projděte se Studentskou ulicí
Při procházce naším městem narazíte u spousty rodinných domů

na krásné rozkvetlé zahrádky, které pohladí naše oko i duši. U byto-
vých domů tomu tak často nebývá, jednou z vyjímek jsou určitě před-
zahrádky v ulici Studentské 1359 – 1361. Pochvala patří všem, kdo se
o tyto předzahrádky starají a nejenom sobě, ale všem kolemjdoucím
zpříjemní cestu naším městem. Až půjdete okolo, sami uvidíte. 

Fotografie a text - MG
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Jaký odpad 
na sběrný dvůr?

Vzhledem k tomu, že se vyskytly problémy
při provozování sběrného dvora, jak ze strany
občanů, tak ze strany jeho provozovatele, a zá -
roveň došlo k nárůstu množství objemného
od padu ukládaného ve sběrném dvoře, přiná-
šíme následující informace. 

Ve sběrném dvoře mohou odpad ode-
vzdávat po předložení občanského průkazu
pouze občané Přelouče, resp. poplatníci míst -
ního poplatku z komunálního odpadu Pře-
louče, a to odpad, který byl občanem ja-
kožto fyzickou osobou vyprodukovaný. Do
sběrného dvora nesmí být přijímán odpad
živnostenský, který má původ v činnosti
podnikajících osob. Zde upozorňujeme na
skutečnost, že v souladu s novým zákonem
o odpadech platným od 1. 1. 2021 v případě,
že odpad vzniká při činnosti prováděné na
základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které
se stane odpad, je původcem odpadu osoba,
která fyzicky provádí činnost, při které od-
pad vzniká. Tedy že řemeslník, resp. firma,
provádějící např. výměnu oken v rodinném
domě občana, je původcem odpadu (stará
okna, stavební suť, omítka apod.) a musí
s ním naložit v souladu se zákonem o odpa-
dech. Není tedy možné, aby takto vyměněná
stará okna odvezl občan do sběrného dvo ra
jako odpad objemný; jedná se o odpad sta-
vební nikoliv o odpad komunální objemný. 

Z výše uvedeného a z narůstajícího množ -
ství evidovaného objemného odpadu, je tře-
ba ve sběrném dvoře důsledně rozlišovat,
zda se jedná o objemný odpad či o odpad
stavební. 

Aby mohl být zajištěný řádný provoz sběr-
ného dvora ke spokojenosti občanů i jeho pro -
vozovatele, aby nedocházelo k jeho zahlcování,
k dlouhým čekacím dobám, žádáme občany,
aby do sběrného dvora vozili z objemného
odpadu jen odpad, který tomu svým cha-
rakterem odpovídá, např. tedy starý náby-
tek, koberce a jiné podlahové krytiny, staré
lyže, snowboardy, sáně, matrace, kočárky,
kola apod., ze sanitárního zřízení pouze to,
co si sami v bytě vymění např. křídla dveří,
umyvadla, WC mísy apod. Dále žádáme, aby

občané v co největší možné míře komunální
odpad třídili, k odkládání tříděného odpadu
využívali co nejvíce kontejnery na stanoviš-
tích tříděného odpadu nebo zapůjčené ba-
revné popelnice k rodinným domům, plasto -
vé lahve odkládali sešlápnuté papírové krabice
rozložené; na sběrný dvůr vezli papírový od-
pad opravdu jen takového rozměru, že se do
kontejneru nevejde ani v rozložené podobě. 

Věřím, že dodržováním výše uvedeného
s trochou ohleduplnosti vůči sobě navzájem
bude sběrný dvůr fungovat ke spokojenosti
všech a nebude docházet k nedorozuměním,
u kterých by musela zasahovat Městská poli-
cie Přelouč. Děkujeme občanům za pochope-
ní a spolupráci. 

Ing. Helena Klápová

5/21

Soutěžíme s Roštem a odborem životního prostředí 
o dárkový balíček města Přelouč – 4. kolo

Odpovědi na otázky z Roštu č. 4/2021
1.  Musí se prázdné kelímky od jogurtů před vhozením do plastů vymývat? Nemusí.
2.  Můžeme do kontejnerů na sklo vhazovat lahve a sklenice i s víčky? Můžeme.
3.  Je třeba z papíru před vhozením do kontejneru odstranit kancelářské sponky 
    a svorky? Není třeba.
4.  Kde můžeme odevzdat k likvidaci nevyužité nebo prošlé léky? V lékárně, ve sběrném dvoře.
5.  Můžeme do kontejneru na textil odložit i obuv, hračky, kabelky, opasky apod.? Ano. 

Výhercem se na základě losování stala Šárka Stačinová, velice gratulujeme. Dárkový balíček si může přijít vyzvednout
do redakce Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro.

Nové otázky:
1.  Patří do nádoby na bioodpad odpad živočišného původu?
2.  Můžeme do nádob na sklo vhazovat keramiku?
3.  Kam patří rozbitá skleněná varná konvice?
4.  Kam můžeme odložit molitan?
5.  Kam s CD, DVD a videokazetami?

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. 6, který bude vycházet 28. 5. 2021. Těšíme se na vaše nové odpovědi a děkujeme, že třídíte odpad.

Modernizace mostu přes Labe z Přelouče do Břehů, 
výstavba kanalizace Mělice a vlakové výluky na trati – 

velké změny v dopravě
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PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2020
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Společenská rubrika 
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Poděkování
Děkujeme řidičům sanitky z EUC Kliniky Přelouč Martínkovi KASKOVI a panu Jiřímu MACHOVI za skvěle odvedenou práci, že jsou vždy v dobré
náladě a za jejich ochotu, pracovitost a skvělý profesionální milý přístup k pacientům. Vážíme si vaší práce, pacienti a pacientky z Přelouče a okolí.
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Jubilanti březen                                
Miroslav Moravec                                75 let

Stříbrná svatba                                 
Hana a Pavel Vamberských                 30. 3.

Jubilanti duben                                
Jiří Husák                                            95 let
Emilie Pražanová                              92 let
Jaroslava Pilařová                              90 let
Vladimír Šlechta                               89 let
Marie Nekvapilová                           89 let
Jindřich Pavlík                                   88 let
Jiří Miláček                                         87 let
Marie Maršálková                            86 let
Věra Vítková                                      85 let
Václav Matička                                 85 let

Josef Bureš                                          80 let
Hana Jandová                                    80 let
Břetislav Malý                                    80 let
Věra Šedivá                                        75 let
Eva Kašparová                                   75 let
Jana Vrátilová                                    75 let
Josef Samek                                       75 let
Mirjana Zámišová                            75 let

Kamenná svatba – 65 let          
Jiřina a Vladimír Hykšovi                     21. 4.

Diamantová svatba                       
Věra a Václav Matičkovi                       22. 4.

Zlatá svatba                                         
Marie a František Mikešovi                 17. 4.
Karel a Marie Veselých                         17. 4.

PŘELOUČÁCI 

Dne 17. dubna 2021 
oslavili 

Marie a Karel VESELÝCH
zlatou svatbu. 

Gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví a lásky 

i do dalších společných let.

Dne 2. května 2021 
tomu bude 20 let, 

co zemřel můj milovaný manžel 

Josef ČERNOVSKÝ. 

Stále vzpomíná manželka Marie 
a synové Radek 

a Josef s rodinami. 

Dne 7. května 2021 uplyne 5 let, 
kdy nás opustila

paní Marie KREJČOVÁ. 

Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. 

S láskou stále vzpomíná 
syn Milan.

Dne 9. května 2021 uplyne 5 let
od úmrtí mého milovaného

manžela, tatínka, 
dědečka a pradědečka

pana Františka ŠOLTY
z Přelouče. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Věra, 

dcera a vnuk s rodinou. 
Moc nám všem chybíš. 

Dne 22. dubna oslavili 
manželé

Věra a Václav MATIČKOVI
60 let společného života.

K jejich diamantové svatbě 
gratulujeme a přejeme 

manželům Matičkovým 
především pevné zdraví 

a vzájemnou spokojenost. 

Hodně štěstí, zdraví a vzájemného porozumění 
do dalších společných let 

přejeme 

manželům

Marii a Františkovi MIKEŠOVÝM
u příležitosti jejich zlaté svatby. 

SPOZ Přelouč

Zpracoval: Miroslav Manžel
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LITERÁRNÍ PROCHÁZKA PLNÁ LÁSKY
Městská knihovna Přelouč je sice už otevřená pro veřejnost

v pl ném rozsahu, ale stejně jsme pro vás na květen připravili
venkovní aktivitu, kterou si můžete užít, kdykoliv budete mít
čas sami na sebe.

Od 1. do 21. května se zkuste projít kolem Labe po naší Li -
terární procházce plné lásky.

Když s návrhem na tuto akci přišla naše dlouholetá čtenář -
ka, hned se nám zalíbil. 

Během dubna pak za vzájemné spolupráce vznikaly dvě tra -
sy, kratší a delší, hledali jsme texty na jednotlivé zastávky a tě -
šili jsme se, jak si to čtenáři i další občané města vychutnají.

Vydejte se tedy některý květnový den od platanu v parku
za ZŠ Masarykovo náměstí po žluté (10 zastavení) nebo po ze -
lené (14 za stavení) stezce a užijte si krásné texty, příjemnou
procházku a společnost někoho, s kým je vám dobře.

A pokud jste soutěživí, můžete na www.knihovnaprelouc.cz
vyplnit soutěžní dotazník a těšit se na malou odměnu.

pracovnice Městské knihovny Přelouč
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NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM PŘELOUČE 2021
Městská knihovna Přelouč, společně s Odborem životního

prostředí MÚ Přelouč a Mateřskou školkou Kladenská, vy-
hlásili v březnu opět hlasovací anketu Nejkrásnější strom Pře-
louče. Hlasování bylo ukončeno 20. dubna.

Životní prostředí je dnes už ve školách i školkách naštěstí
často zmiňované téma. Děti se s enviromentální výchovou
setkávají už od nejútlejšího věku. Proto jsme rádi, že můžeme
každý rok také přijít se svou troškou do mlýna.

Letošním vítězem ankety se stal krásný vzrostlý smrk na ro -
hu ulic Žižkova a Československé armády. Hlasovalo pro něj
255 účastníků ankety. 

Součástí vyhlášení vítězného stromu je každý rok i zasa-
zení stromku nového. Děti z Mateřské školky Kladenská vždy
přihlížejí sázení ve velkém počtu, ale to v letošním roce bo-
hužel nebylo možné. Proto jsme se rozhodli vysadit stromek
přímo v areálu školky, aby děti mohly opravdu zblízka sle-
dovat jeho růst, případně na něj později zavěsit krmítko pro
ptáky.

Doufáme, že se stromku bude v péči dětí dobře dařit a že
letošní vítěz ankety, který letos oslavil už 60. narozeniny bude
Přelouč zdobit ještě dlouho.

L. Hývlová

SBĚRATELSKÁ VÁŠEŇ
Lidé sbírají různé věci.
Zkuste si vzpomenout, co všechno se dá sbírat a zapište

si to. Jistě to bude minimálně 10 sběratelských vášní. 
Potom tyto sběratelské záliby seřaďte podle abecedy.
U každého zapsaného sběratelského koníčku si pak zkuste

vzpomenout, kdo ve Vašem okolí se zrovna jím zabýval a při-
pište ke koníčku jeho jméno.

A nakonec je seřaďte podle zvážení možnosti, že by to
mohl být i Váš koníček. První tu zálibu, o které by se snad da -
lo uvažovat, nebo se jí dokonce zabýváte, poslední tu, o kte -
ré by se nedalo ve Vašem případě uvažovat nikdy.

MÁJOVÁ PÁTRAČKA
(více smysly)

Nejen pro dobrodružné povahy jsme připravili Májovou
pátračku. Během kterékoliv procházky prověříte své pozoro -
vací schopnosti a zároveň Vám mohou pomoci i sluchové
vjemy. Stížit si ji můžete zavřením očí a zkoušet svůj hmat.
V přírodě se dá zapojit i čich, ale nebojte se, nebudeme Vás
nutit ochutnávat kůru stromů. Chuť jsme jako jedinou do pá -
tračky nepřidali.

K pátrání potřebujete hrací list, který naleznete na interne -
tových stránkách www.knihovnaprelouc.cz, tužku a samo -
zdřejmě dobrou náladu a chuť si pohrát. 

A co je cílem? Stačí jen při procházce koukat kolem sebe
a najít (jakým smyslem, to necháme na Vás) vyznačené věci.
Na vytištěném listu si můžete cestou zaznamenávat, jak se
Vám dařilo. Pokud nechcete nalezené věci vyznačovat ces-
tou, můžete trénovat paměť a označit si je až doma. Není
podmínkou každou z hledaných věcí najít, očichat, osahat
a ještě si ji poslechnout. U některých to ani nejde. 

Snad Vám naše pátračka zpříjemní jarní procházky, nebo
zabaví děti při Literární procházce plné lásky, kterou jsme
pro Vás také připravili. 

5/21

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NAUČNÁ LITERATURA
Věda, všeobecnosti
JORISCH, Avi 
Inovovati budeš: jak izraelská
vynalézavost pomáhá k nápra-
vě světa. Několik příběhů izrael -
ských ino vací, které pomáhají
měnit život stovkám milionů li-
dí po celé planetě.
Praha: Zeď, 2019. 
Politika, vojenství
MACGREGOR, Iain 
Checkpoint Charlie: strhující dě -
jiny místa, kde i za časů studené
války byla půda hodně žhavá.
Praha: Argo, 2021.
Umění
LINARES, Marina 
Obrazový průvodce umělecký-
mi sbírkami madridského Mu-
sea del Prado. Představuje ze-
jména ojedinělou kolekci španěl-
ského malířství od středověku
do 19. století, další oddíly se za-
bývají malířstvím na sever od
Alp a italskou malbou.
Prado. [Köln]: Könemann, [2017].
Dějiny
DVOŘÁK, Otomar 
Jan Žižka z Trocnova: světla a stí -
ny hejtmanovy životní cesty.

Autoři se vydali na místa spjatá
s Janem Žižkou, aby přiblížili ži-
vot a dobu českého vojevůdce.
Praha: Lirego, 2020.

KRÁSNÁ LITERATURA
KONEČNÁ, Lucie 
Houpačky. Romanticko-komic-
ko-tragický román o dvou stár-
noucích kamarádkách.
Praha: Motto, 2021. 

PILÁTOVÁ, Markéta 
Senzibil. Jsme v jednadvacátém
století, ale v zamlžených a drsných
Jeseníkách se do nelítostného zá -
pasu na život a na smrt pouště -
jí dva muži nadaní schopnostmi,
které si spojujeme spíše s pradáv -
nými kouzelníky.
Praha: Torst, 2020.

LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
KRATOCHVÍL, Miloš
Proč nehraje King Kong ping-
-pong? 
Veselé básničky doprovázejí hra -
vé celostránkové ilustrace. 
Praha: Stanislav Juhaňák – Tri-
ton, 2019.

J.K.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI
NABÍZÍ NOVÉ TITULY

Květen 2021
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Velikonoční soutěž
V březnu byla vyhlášena soutěž pro 4. a 5. ročníky o nejkrásnější

ve  likonoční vajíčko. Děti mohly barvit vajíčka vařená i vyfouklá, upéct
je z perníku a ozdobit, vystřihnout z papíru nebo nakreslit. Objevily
se ta ké další techniky, jako bylo použití bavlnky, provázku, korálků či
pří rodních materiálů. Výtvory se sešly přímo úžasné. Vybrat to nej
vajíčko nebyl vůbec jednoduchý úkol. Tu jedno zářilo barvami, další
zase převyšovalo originalitou a nad jiným výtvorem se přímo sbíhaly
sliny. Spousta poslaných fotografií by si zasloužila mít na této stránce
své místo, ale bohužel tolik prostoru nemáme. Tady jsou alespoň jmé -
na a výtvory těch, co se umístili na stupních vítězů: 1. místo V. Dvořá -
ková 5. C, 2. místo E. Kuchyňková 4. A, P. Horký 4. A, 3. místo M. Mrš-
tíková 5. B, O. Lumenda 4. C, M. Horký 5. A. Všem dětem děkujeme
za účast.

Šíříme radost
Velké poděkování patří všem žákům naší školy, kteří se připojili

k výzvě DobroCentra, jež měla za cíl v této nelehké době potěšit klien -
ty a pracovníky Domova u fontány obrázkem s jarním motivem. Vý-
tvorů se sešla celá řada. Byly dokonce doplněné básničkou, poděková -
ním či jiným milým slovem. Některé obrázky je možné si prohlédnout
na FB Charity Přelouč.

Autorka Ellen Ďurkáčová, 5. B

Výherkyně Déčko soutěže
Ve dnech 8.–14. 3. vyhlásil Déčko web soutěž následujícího znění:

„Napište, nahrajte nebo namalujte vzkaz pro svého učitele nebo učitel -
ku, proč jsou to nejlepší učitelé na světě!“. Výzva upoutala i Amálku Di -
višovou ze 4. C, která vzala do ruky barvičky a vytvořila krásný obrázek
s hřejivými slovy směřujícími k paní učitelce Míše Pavlíkové ze 4. C. Cel -
kem bylo vybráno 20 výherců, kteří byli odměněni karetní hrou kvarte -

to, a učitel, jemuž byl výherní soutěžní příspěvek věnován, získal knihu
z edice České televize.
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Konečně zpátky ve škole!
Po dlouhé odluce, která u některých dětí trvala i několik měsíců, kdy

jsme se viděli pou ze v okénkách na monitoru počítače, přišlo 12. dub-
na opětovné shledání v prostorách naší školy (alespoň tedy I. stupeň
rotačně).

Moc jsme se těšili, i když samozřejmě panovalo drobné napětí z prv -
ního samostatného testování. Děti ale vše v pohodě zvládly a s úsměvy
pod rouškami mohly zasednout ve svých třídách na svá místa.

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

(Hudební výchova)

Kde domov můj?

Na Klenovce, vísce malé, lesy krásné, louky zralé.
Všichni se tu mají rádi, všichni jsou tu kamarádi!
Je tu taky hodně dětí, třeba Káťa, Pavel, já a Elík…
Každý den jsme venku aspoň malou chvilku.
Hrajeme fotbal, basket a tak dál, míváme i karneval…

Na Klenovce,  vísce malé, lesy krásné, louky zralé.
Máme tu i nádrž požární, cestou na Štěpánov elektrárnu solární,
v nádržce chytáme rybičky a v zimě vytahujeme brusličky…
Chytáme ryby na závod, dostaneme pizzu, to je TOP!
V létě se koupeme v bazénu, v zimě se kouří z komínů…

Terezka Veselá, 5. B

Seník je ta krásná ves, hodně psů tu štěká dnes.
Velký rybník tady máme, od jara do léta si tam užíváme…
Velká louka, ta je tady taky. Každý rok na podzim tam pouštíme draky!

Anička Vosáhlová, 5. B

               Ve Valech se žije dobře, 
               krásná řeka, krásný most,
               kámošů tu já mám dost.
               Třeba Tobík, Vojta a tak dál…,
               děláme si spolu karneval.
               Na kole jezdíme na rovinku,
               Každý den ven jdeme aspoň na chvilku!

Daniel Daněk, 5. B

Labe teče v nížině, Přelouč leží v rovině,
kolem u nás lesy jsou nad tou naší nížinou.
Uprostřed luk město krásné, je to Přelouč, každý žasne!

Dan Bořek, 5. B

5/21

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

1. místo Veronika Dvořáková 2. místo Eliška Kuchyňková

2. místo Patrik Horký 3. místo Matyáš Horký 3. místo Michaela Mrštíková 3. místo Ondřej Lumenda

Amálka Divišová s p. učitelkou Míšou Pavlíkovou
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Soutěž Hledáme mladého grafika:
téměř tři stovky kvalitních prací!

Druhý ročník soutěže mladých grafiků a výtvarníků spěje do finále.
Všechny zaslané obrázky prošly hodnocením odborné poroty. A nebylo
jich opravdu málo. „Celkem přišlo 292 krásných obrázků z 38 základních
škol, z 8 krajů České republiky,“ vypočítává členka odborné poroty Ka-
teřina Klapková. 

Porota vybrala 20 nejlepších prací, které byly v průběhu dubna zve-
řejněny na facebookovém profilu Gymnázia a Střední odborné školy
Přelouč. Široká veřejnost tak mohla vybrat nejlepší obrázek, který obdrží
cenu diváků.

Teď už jen zbývá vyhlásit výsledky. „Ceny do soutěže pro nejlepší mladé
grafiky již máme připraveny, jen stále čekáme, až se alespoň trochu zlepší
epidemická situace a budeme moci uspořádat slavnostní vyhlášení,“ uvádí
ředitel gymnázia Miroslav Pavlata. „Rádi bychom ocenili 20 nejlepších mla -
dých grafiků v kategorii 2. stupeň základních škol, 3 nejlepší mladé grafiky
v kategorii 1. stupeň základních škol, 3 práce v kategorii Originální zpraco -
vání a školu, ze které se do soutěže zapojilo nejvíce žáků,“ dodává Pavlata.

Ondřej Vojtěch

Projekt Implementace krajského 
akčního plánu II (I-KAP II) zahájen 

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč úspěšně vstoupila do
projektu I-KAP II, který byl zahájen 1. 1. 2021 a potrvá až do listopadu
2023. Pardubický kraj pro tento projekt vyčlenil celkem 183 591 500 Kč.
Naše škola z této celkové alokace získá částku převyšující 2 miliony ko -
run, přičemž tyto prostředky budou využity na materiálně-technické vy -
bavení školy. Bude se jednat o nákup nových grafických tabletů, note-
booků, velkoformátové tiskárny, knihařského lisu, univerzálního sešívacího
stroje, vzorníku barev, stolní fototiskárny a učebny 3D modelů. Tato
učebna bude sloužit především pro výuku chemie, biologie a fyziky.

Finanční prostředky z projektu využijeme také na čtenářskou, ma-
tematickou a digitální gramotnost, rozvoj kariérového poradenství, pre-
venci předčasných odchodů ze vzdělávání a v neposlední řadě se usku-
teční i zahraniční stáže našich pedagogů.

V rámci projektu bude naše škola úzce spolupracovat se základními
školami ZŠ Smetanova Přelouč, ZŠ Choltice a ZŠ Pardubice-Svítkov. Spo -
lupráce bude zaměřena na volnočasové aktivity a kroužky, které bu-
deme realizovat pro žáky těchto základních škol. Tyto kroužky budou
zaměřeny především na podporu grafického zpracování materiálů
a fotografií.

Miroslav Pavlata
Ředitel školy

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE

Představila byste čtenářům nový studijní
obor Fotograf?

Maturitní obor Fotograf je čtyřletý obor za -
 končený maturitní zkouškou. Žáci získají přehled
o jednotlivých oborech fotografie, způsobech
práce a postprodukci jak klasické, tak digitální
fotografie. Výuka je členěna do bloků, podobně
jako je tomu u našeho stávajícího obo ru Repro -
dukční grafik pro média. Žáci tedy budou na -
vštěvovat teoretickou, ale i praktickou výuku.

Při praktických činnostech na odborném vý -
cviku se budou věnovat především realizacím
analogových a digitálních fotografií. Budou zde
rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti. Vedle
výuky všeobecných předmětů bu deme v rámci
teoretického vyučování klást důraz i na teorii
umě ní a základy filmové tvor by. Proto jsou sou -
částí výuky i předměty jako výtvarná kultura,
počítačová grafika a zpracování digitálního vi-
dea. Znalosti potřebné pro vzdělávání fotogra-
fů také významně podpoří výuka chemie a fyziky. 

Co tedy bude náplní studia a jak bude výuka
vypadat?

Náplní – jak už napovídá název – je pře de -
vším fotografie. Praktická výuka se bude skládat

z mnoha standardních fotografických situa cí.
Žáci se seznámí se základními fotografickými
disciplínami, ke kterým patří například por-
trét, krajina, produktová fotografie či repor-
táž. V prv ních letech studia se seznámí s kla-
sickou černobílou fotografií a s chemickými
postupy vyvolávaní fotografií. K tomu budou
moci využívat temnou komoru, která je sou-
částí vybavení praktické výuky. Mezi další pro-
story, které žáci využijí ve výuce, bezesporu
patří fotografický ateliér. V něm se seznámí
s pro  blematikou fotografického svícení a s pra -
cí s modelem. V průběhu studia se na praktic-
kém vyučování naučí pořizovat a zpracovávat
digitální fotografie. Budou se věnovat retuši
a další digitální postprodukci pro různé způ-
soby výstupu. 

V teoretické výuce se žáci seznámí s vývo-
jem fotografického média, s historickými tech -
 ni ka mi snímání obrazu a předchůdci fotogra-
fických přístrojů. Stejně jako historické techniky
budou součástí teoretického vzdělaní i sou-
časné principy zaznamenání obrazu. Funkce
a součásti fotoaparátu nebudou pro naše žáky
žádnou záhadou, pochopí rozdíly mezi jed-
notlivými druhy fotoaparátů a objektivů. Stej-

ně jako je důležité znát technické vybavení,
tak je pro fotografa důležité rozumět expozici,
expozičním vlastnostem a optice. Všechny ty -
to znalosti a mnohé další načerpají žáci v šesti
odborných teoretických předmětech. 

Jaké bude uplatnění žáků po absolvování
studia?

Absolventi se uplatní v rozličných oborech
užité fotografie, především v oblasti zakázko-
vé fotografie, ale i v redakcích novin a časo pi -
sů či redakcích mediálních agentur pracujících
s obra zem při propagaci a reklamní tvorbě.
Uplatnění mohou nalézt i ve výstavnictví, v kniž -
 ních nakladatelstvích, ve vědeckých a vý zkum -
ných ústavech. A pokud budou chtít, mohou
absolventi pokračovat ve studiu na vy sokých
školách podobného zaměření, ale i na výtvar-
ných oborech zaměřených na multimédia.

Ptal se Ondřej Vojtěch

Tři otázky pro Kateřinu Klapkovou
V příštím školním roce otevírá Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč nový obor Fotograf.
Co tento obor nabízí a jaký bude profil absolventa? Na to se zaměříme v našem rozhovoru s učitel -
kou odborných předmětů Kateřinou Klapkovou.

Do Základní umělecké školy
Přelouč 

putuje nové pianino
V rámci grantové výzvy Piana do škol, kte-

rou na podzim loňského roku vyhlásila nadace
Karel Komárek Family Foundation, se podaři-
lo přeloučské základní umělecké škole získat
nový nástroj. Do grantové výzvy se zapojilo ví -
ce než 150 uměleckých škol z celé republiky, vy -
braných 52, mezi nimiž byla i místní škola, bylo
potom zveřejněno na webových stránkách na -
dace. Během uplynulých měsíců mohli soukro-
mí i firemní dárci přispívat konkrétním školám
libovolným finančním příspěvkem. Díky sérii
menších finančních darů a jed nomu velkému,
kterým byla završena cílová částka, budou mo -

ci v průběhu několika týdnů žáci ZUŠ používat
k výuce zbrusu nové pianino P 125 M1 reno-
mované královéhradecké firmy Petrof! Na no-
vý nástroj se moc těšíme a věříme, že dětem
se na něj bude skvěle hrát. Společně s piani-
nem ve škole připravujeme další změny a vy-
lepšení. 

Jaroslav Šlais

Úspěch Elišky Koberové 
na Wolkerově Prostějově
V měsíci březnu proběhlo distanční formou

v DDM Chrudim okresní kolo soutěže Wolkrův

Prostějov 2021. Literárně-dramatický obor na -
ší školy úspěšně reprezentovala Eliška Kobe-
rová, žákyně 2. ročníku 2. cyklu ze třídy paní
učitel ky Kláry Tvrdíkové s textem O. Mikuláška
První bolesti. Gratulujeme k postupu do Kraj-
ského kola a přejeme mnoho úspěchů!          

vedení ZUŠ

Učitelský koncert
Stalo se tradicí, že každý rok s příchodem ja -

ra pořádá naše škola v prostorách penzionu Na
Staré Poště v Přelouči učitelský koncert. Letos
to z epidemiologických důvodů není možně,
a proto jsme se rozhodli uspořádat ho formou
on-line. Na webových a facebookových strán -
kách školy můžete zhlédnout a vyslechnout
v podání našich pedagogů jak několik skladeb
starých mistrů v různých nástrojových obsaze -
ních, tak i ukázky hudby filmové, muzikálové
a populární. Raritou je například provedení
Mo zartovy Malé noční hudby na nástroje zva -
né Boomwhackers v závěru koncertu. Věříme,
že vám poslech koncertu udělá v této nelehké
době radost. Michal Chmelař

Velikonoční soutěž
Čtrnáct dní před Velikonocemi vyhlásila na -

še škola speciální on-line velikonoční soutěž. Je -
likož má naše ZUŠ čtyři obory, hudební, taneč -
ní, výtvarný a literárně dramatický, dostali žáci
čtyři speciální úkoly. Velikonoční zajíc, který žá-
ky soutěží prováděl, chtěl nejprve natočit pís-
ničku nebo skladbičku, poté zarecitovat bás-
ničku, namalovat obrázek a nakonec zatančit
tanec. To vše samozřejmě s velikonoční téma-
tikou. Jsme moc rádi, že soutěž měla mezi žáky
tak pozitivní ohlas a účast byla opravdu veliká.
Nejoriginálnější splněné úkoly můžete zhléd-
nout na webových stránkách ZUŠ nebo na na -
šem facebookovém profilu. Děkujeme SRPŠ za
zakoupení cen pro všechny zúčastněné žáky.           

vedení ZUŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ

Praporky vděčnosti
Možná jste si všimli nové výzdoby zahrady naší školy. Pokud půjdete ulicí K. H. Máchy na-

horu, uvidíte po pravé ruce pověšené takzvané praporky vděčnosti. Žáci výtvarného oboru naší
školy se zapojili do výzvy kolegů z výtvarného oboru ze ZUŠ Choceň. Tamní paní učitelka odtud
vyslala výzvu dalším ZUŠkám, aby vyvěsily praporky, díla žáků školy, naplněná prosbami i projevy
vděčnosti. Tato myšlenka vychází ze staré tibetské tradice. Praporky se zde věší na větrná místa,
čím výše, tím lépe. Vítr následně šíří jejich dobrou vůli šířit dále do světa. Do výzvy se zapojili
žáci pana učitele Vojtíška a v rámci distanční výuky podpořili toto hezké poselství.

Michal Chmelař
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Když se jaro nachýlí, v našem Domově je hned veseleji. Nejen z toho
důvodu, že můžeme s klienty trávit více času na terasách a v zahra dě,
ale také proto, že se můžeme společně připravovat na nejvýznamnější
svátky jara – Velikonoce. Ty jsou
spojeny s mnoha krásnými tradi-
cemi a my jsme si některé z nich
připomněli také v našem Domově.

Velmi vítanou aktivitou, které
se s klienty věnujeme každý rok,
bylo barvení vajíček. Využili jsme
k tomu různé techniky, od těch kla -
sických až po modernější, kdy jsme
kraslice barvili akrylovými barvami.
Výsledek nás velmi potěšil a těžko
jsme vybírali, které vajíčko je nej -
povede nější – každý měl nějakého
favorita.

K velikonočním svátkům neod -
 myslitelně patří i mnoho tradičních
po krmů, na kterých si naše dámy
a pánové mohli také pochut nat.
Naše kuchařky upekly pro všechny
obyvatele nejen lahodný domácí
maza nec, ale také krásně zdobená
linecká vajíčka a slepičky.

Sami naši obyvatelé se pak pustili
do dalšího tradičního jídla – veli ko -
noční nádivky. A že se jim povedla!

O Velikonočním pondělí čeka-
lo na klienty poslední chutné pře -
kva  pení těchto svátků, a tím byla
pestrá nadílka. 

No není krásné, mít se každý
den na co těšit? Po všem tom mlsá -
ní se u nás v Domově teď těšíme
hlavně na to, že se pustíme do ně-
jaké či norodé práce a společně si
osázíme terasy pestrobarevnými
květinami a voňavými bylinkami.
To nám tam pak bude zase krásně
a útulno!

Zajímavou novinku přináší Novela zákoní -
ku práce, která je účinná od 1. ledna 2021. Jed -
ná se o možnost zřízení sdíleného pracovní -
ho mís ta pro více zaměstnanců. V čem je ta-

 to no  vinka přínosná? V podstatě umožňuje
na bídnout práci také osobám, které z různých
důvo dů potřebují větší flexibilitu pro sladění
svého rodinného a profesního života. Časté je
to například u rodičů malých dětí nebo osob,
které kromě práce potřebují zajistit také péči
o oso bu blízkou. 

Vedení Domova u fontány možnost zříze-
ní sdíleného pracovního mís ta uvítalo a již od
dubna tohoto roku umožnilo dvěma sociál -
ním pracov nicím, aby se tzv. podělily o pracov -
ní úkoly spojené s pozicí so ciálního pracovní -
ka na oddělení. Na 2. oddělení proto v průbě-
hu pracovního týdne zastihnete střídavě so -

ciální pracovnici Michaelu Křivo hlávkovou,
která bude k zastižení v pondělí a ve čtvrtek,
a také její kolegyni sociál ní pracovnici Mar-
kétu Ratkošovou, která bude zajišťovat sociál -
ní péči o klienty ve dnech úterý, středa a pátek.
Pro klienty i jejich blízké je jistě důležitá in-
formace, že obě pracovnice mají shodné kom -
petence.

Domov u fontány se tímto krokem připo-
jil k moderním organiza cím, které dokáží re-
agovat na měnící se potřeby pracovního trhu
tím, že umož ňují větší flexibilitu práce na pozi -
cích, které to svou povahou dovolí.

Domov u fontány
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY
Oslava Velikonoc aneb jak jsme v Domově vítali nejvýznamnější svátky jara

Také Domov u fontány umožňuje novinku sdílení pracovního místa

Vedoucí Lucka Dvořáková a Dita Malínská
udržovaly se svými svěřenci oddílu trampolí-
nek kontakt po celou dobu zákazu sportová-
ní. On-line jim zadávaly úkoly v podobě spor-
tovních výzev, vyhodnocovaly fotografie či
videa, a hlavně všechny výkony odměňovaly.
Jejich počínání bylo prozíravé a chvályhodné,
neboť mnoho rodičů by potvrdilo, že dostat
děti ven od počítačů a mobilů „jen tak“ neby-
lo lehké. Děti i dospělí zlenivěli. Některé děti
by si i zasportovaly, ale NEBYLO KDE. Venkov -
ní místa pro sportovní vyžití puberťáků ne-
jsou, a tak mládež okupuje dětská hřiště nebo

je můžeme vidět na nevhodném místě, mnoh-
dy nebezpečném. Snad nás doba covidová do-
nutí zamyslet se nad naším životním stylem.
Donutí nás ale i něco udělat? 

Vedení TJ Sokol Přelouč pokračovalo v pra -
cích na údržbu a obnovu budovy sokolovny.
Je vděčné za každou finanční podporu města.
Teď na jaře nám opravdu vytrhla trn z paty.
Agenda kolem dotací není jednoduchá zále-
žitost a bez nich se činnost Sokola neobejde.
Dalším velkým problémem mimo shánění ře-
meslníků je také personální zabezpečení cvi-
čebních hodin. Pamětníci potvrdí, že Sokol fun-

goval vždy na principu dobrovolnictví. Mnozí
vedli sportovní oddíl proto, že v něm bylo prá -
vě jeho dítě. Proč by se nevěnovali zároveň
i jiným dětem? Za svou práci odměnu nikdy
neočekávali, a když v poslední době nějakou
odměnu dostali, tak je to mile překvapilo. Po-
kud by měli být placeni trenéři, příspěvky by
musely být mnohem vyšší. Pro zajímavost – za
kaž dé dítě jde z platby za cvičení 200 Kč na župu
a za každého dospělého člena Sokola 500 Kč. 
Na závěr:  Stále sledujeme vládní nařízení a tě-

šíme se, až dostaneme ZELENOU!
(psáno v polovině dubna)

Výzva:       PŘIJĎTE POMOCI ROZHÝBAT
NAŠE DĚTI!

V rámci projektu Místní akční plán vzdě-
lávání II v ORP Přelouč (reg. č. CZ.02.3.68/
/0.0/0.0/17_047/0008593) došlo v souvi-
slosti se situací ve společnosti k posunu ve
způsobu praktického provedení některých
implementačních aktivit projektu. 

Školy ORP Přelouč (pedagogové, děti/žáci
i jejich rodiče) se mohou i nadále zapojovat do
tvorby bulletinů, kdy postupně v každém čís-

le svou školu představují. Pedagogové škol se
v rám ci projektu mohou účastnit seminářů,
v tomto roce jsou pro ně připraveny ještě 3.
Oproti seminářům předchozím již nejsou usku   -
tečňovány prezenčně, ale probíhají on-line.
Na posledním semináři, který proběhl v břez -
nu 2021, se účastníci dozvěděli, jak děti za-
ujmout při vý uce technických a přírodovědných
před mětů a pokračovali následnou be sedou

s pilotem letecké záchranné služby, který trans -
portuje pa cienty v Královéhradeckém kraji.
Školy mají také stále možnost využívat ma-
nuál k pre zentaci po volání rodičů pro děti
a žá ky vč. praktických příkladů ve 3 stupních:
pro děti MŠ, žáky I. a II. stupně ZŠ. 

Vzhledem k nejasnosti a nemožnosti pre di -
kace situace došlo k modifikaci forem exkurzí
do podoby detailních praktických manuálů,
které budou moci využívat jak školy, tak zájmo-
vé organizace, i např. organizátoři letních dět-
ských aktivit či rodiny a tematické kolektivy.
Manuály budou připraveny ke zveřejnění a vy -
užití do 30. 6. 2021. V rámci aktivity Síť zdravé -
ho stravování došlo k modifikaci forem work -
shopů do podoby výukových videí. Tato videa
budou zaslána školám (pro žáky, rodiče i školní
jídelny) a umístěna na webové stránky Místní
akční skupiny Železnohorský region, z. s. k ne-
omezenému využití. Dostupné zde: www.ze-
leznohorsky-region.cz v sekci Aktivity – Vzdě -
lávací – MAP II ORP Přelouč.

Na těchto stránkách je také stále zveřejně na
interaktivní databáze volnočasových a zájmo -
vých aktivit pro děti a mládež na Přeloučsku,
která bude v následujících měsících aktualizo-
vána. Zároveň je zde k volnému stažení a vy-
užití umístěn také zmíněný manuál k prezen-
taci povolání rodičů a všechna vydaná čísla
bulletinů. Spojit se s námi můžete rovněž na
Facebooku: MAP II v ORP Přelouč.

Realizační tým MAP

Implementační aktivity pro školy ORP Přelouč

Distančně i do Sokola?
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Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč

K 31. 3. 2021 evidoval Úřad práce ČR celkem 306 616 ucha-
zečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,2 %
(únor 2021 – 4,3 %, březen 2020 – 3 %). Průměrný věk uchaze -
čů o zaměstnání činil v březnu 42,9 roku. Mezi evidovanými by -
lo 107 764 uchazečů o zaměstnání nad 50 let a na celkové ne-
zaměstnanosti se podíleli 35,1 %. V uplynulém měsí ci bylo bez
práce 40 764 osob se zdravotním postižením (OZP) – 13,3 %
z celkového počtu evidovaných uchazečů.

Informace o nezaměstnanosti 
v Pardubickém kraji – březen 2021

K 31. 3. 2021 evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Par -
dubicích celkem 10 512 uchazečů o zaměstnání a počet vol-
ných pracovních míst 19 609. Na jedno volné pracovní místo
připadalo v průměru 0,5 uchaze če, z toho nejvíce v okresech
Chrudim (0,9) a Svitavy (0,8). Podíl nezaměstna ných osob klesl
na 3,0 %.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s rozší -
řenou působností:       

Přelouč 3,8 %          Pardubice 2,7 %          Holice 2,3 %

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc březen 2021 byla
v obcích regionu Přeloučsko: Sovolusky 9,4 % (9), Žáravice
8,3 % (6), Strašov 7,8 % (17), Turkovice 6,5 % (11), Újezd u Pře-
louče 6,2 % (8), Vlčí Habřina 6,0 % (12), Sopřeč 5,7 % (10), Váp-
no 5,7 % (5).

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

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

Sledujte průběžně informace na: www.uradprace.cz. Zde
najdete infor mace ohledně aktuálních úředních hodin, for-
muláře, 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“.
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PODPORA 
PRO PĚSTOUNY
V březnu se naše organizace

sta  la členem Asociace Dítě a rodina, z. s. Aso -
ciace sdružuje organizace, které působí v ob-
lasti péče o ohrožené děti. Svým působením se
snaží přispět k tomu, aby každé dítě mohlo vy-
růstat v ro dinném prostředí. Pokud to není mož -
né přímo v biologické rodině tak alespoň v ná -
hrad ní rodině. 

Jednotlivé služby naší organizace se také pří-
mo zaměřují na ohrožené děti. Ať už se jedná
o službu PODPORA RODINY, sociálně akti vizač -
ní služby pro rodiny s dětmi, kdy cílem služ by je
fungující rodina s bezpečným prostředím pro
zdra vý rozvoj všech jejich členů, Nízkoprahové za -
řízení pro děti a mládež Jakub klub, jehož cílem je
pomáhat dětem a mládeži ve věku 6–15 let pře-
konávat jejich obtížné životní situa ce, nebo služ-
ba PODPORA PRO PĚSTOUNY, jejímž cílem je
podpora náhradních rodin, které pečují o děti,
co nemohou být vychovávány ve vlastní rodině.

Všechny pracovnice jednotlivých služeb se
snaží svoji usilovnou prací zajistit ohroženým dě -
tem podmínky pro prožití co nejhezčího dětství.

V tuto dobu pracovnice pro děti ze všech slu -
žeb chystají zážitkový pobyt. Na něm děti po-
znají nové kamarády, užijí si zábavu, zasportují
si, poznají nová místa, o kterých budou moci vy -
právět svým blízkým a spolužákům. Většina těch -
to dětí po prázdninách nemá mnoho zážitků,
o které se může podělit se spolužáky ve škole.
Díky zážitkovému pobytu se děti dostanou ven
na čerstvý vzduch po období, kdy kvůli omeze -
ní pohybu trávily celé dny doma u počítačů.

Mgr. Pavlína Křepská, vedoucí 

NOVINKY 
Z JAKUB KLUBU 

a JAKUB KLUBU 18
Duben byl vyloženě aprílový. Počasí bylo ja -

ko na houpačce – sluníčko, sníh, déšť. Pozitiv ní
zprávou byl částečný nástup žáků prvního stup -
ně do škol. Většina žáků nastoupila k výuce
s podmínkou testování a dodržování základ-
ních hygienických opatření. S dětmi o těch to
skutečnostech hovoříme a s obdivem sleduje -
me, jak jsou chápavé a například o testování ho -
voří, že je to v pohodě. Mají radost, že koneč-
ně mohou mezi své spolužáky a mohou se učit
ve škole, protože on-line výuka není jednodu -
chá a spoustu našich dětí s ní bojuje. Buďme
proto optimisté a doufejme, že se postupně
vrátí do lavic všichni žáci. Bylo by to skvělé!

Již dříve jsme vás informovali o sociální síti
FB NZDM Jakub klub a NZDM Jakub klub 18.
V poslední době jste si mohli všimnout, že pří -
spěvků na nich přibývá. Děti s námi můžou být
v kontaktu on-line, napsat pracovnicím, když
potřebují pomoci, poradit nebo si jen popovídat.

Velikonoce u dětí proběhly doma, situace
nedovolila, aby mohly jít koledovat. Přesto dě -

ti hovořily o tom, že doma pekly beránka, bar -
vily vajíčka, aby si svátky jara připomněly. V klu -
bu jsme tvořili kuřátka, zajíčky a jarní kytičky,
které si pak děti odnesly domů, aby se po -
chlubily svým rodičům a vyzdobily si to doma.

Poslední dubnový čtvrtek jsme se zapojili
do akce Den Země. Společně s dětmi z ostat-
ních služeb jsme uklidili naši zahradu a shrabali
sta rou trávu. Naši práci jsme zakončili opéká -
ním. Během této akce jsme na zahradě umístili
pro děti novou trampolínu! Tato trampolína
byla pořízena z daru od Elektrárny Chvaleti -
ce, za což moc děkujeme. Děti z ní mají velkou
radost!☺ V klubu u starších se stále zaměřu-
jeme na prak tické dovednosti a hledání pra -
covního uplatně ní. A co květen? Tak na ten se
moc těšíme…☺

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí 

DOBROCENTRUM 
PŘELOUČ 

Hledáme nové dobrovolníky pro
obyvatele Domova u fontány:
v  doprovázení na nákup do Tesca nebo Penny
v  procházky po zahradě 
v  předčítání a rozhovory 

Pro děti hledáme dobrovolníky na doučo-
vání. 

Stačí jedna hodina týdně/nebo za dva týd -
ny, podle časových možností dobrovolníka.
Pro zájemce zajišťujeme zaškolení a pojištění.
Mimopřeloučským hradíme jízdné. Kontakt:
731 402 371, charita.prelouc@gmail.com. Hy-
gienická opatření během dobrovolnické prá-
ce zodpovědně dodržujeme. 

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka
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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 22. května 2021 se vydáme na první trasu Východočeské svatojakubské cestě
a to z Jaroměře do Hradce Králové. Detail trasy je možné najít na www.ultreia.cz, délka je při -
bliž ně 20 km. Sraz bude v 9.00 před kostelem sv. Jakuba v Jaroměři na Palackého ulici.
Půjdeme pěšky a pravděpodobně 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, ať se nám přihlásí nejpozději do 19. 5. 2021. Předáme je přímo na místě spolu s při -
 hláškou do našeho TO. Členský poplatek je 200 Kč. Kontakt: zdenka.kumstyrova@gmail.com,
tel. 731 402 371, přes Messenger nebo i WatsApp. 

Celkem plánujeme 6 akcí. Každý, kdo zvládne min. 100 km, tj. 5 tras, obdrží v říjnu unikát -
ní CERTIFIKÁT SVATOJAKUBSKÉHO POUTNÍKA! 

Zdenka Kumstýřová

název
Uchazeči

o zaměstnání (UoZ)
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %

Přelouč 240 3,6

Chvaletice 85 3,9

Břehy 30 4,5

Choltice 22 2,5
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Poničená lavička
Službu konající dozorčí zaznamenal na kame -

rovém systému skupinku mladistvých v přístře-
šku na dětském hřišti za Benzinou. Jeden z mla-
díků chtěl pravděpodobně vytvořit umělecké
dílo a vybral si k tomu jednu z laviček. Jako „umě -
lecký“ nástroj zvolil kapesní nožík. Na místo do-
razila hlídka, která „umělce“ ztotožnila a sdělila
mu, že případ bude dále šetřit správní orgán. 

Mladíkovi tak hrozí vedle náhrady škody ta-
ké pokuta za majetkový přestupek.

Hlídka městské policie 
zadržela pachatele vloupání

do stánku s občerstvením
Dozorčí MP zaznamenal v nočních hodinách

na kamerovém systému podezřelého muže u stán -
ku s občerstvením. Na místo ihned vyslal hlídku.
Mezitím pachatel rozbil okénko a vloupal se do-
vnitř. Strážníky byl zadržen. Na místo byla přivo -
lána Policie ČR, která si událost převzala a bude
ji šetřit jako majetkový trestný čin.

Drogy za volantem
Strážníci si všimli podezřelého vozidla, které

nerespektovalo dopravní značku „STOP“. 
Vozidlo zákonným způsobem zastavili. Jelikož

řidič jevil známky požití návykové látky, byla na
místo přivolána hlídka Policie ČR, která u něj pro -
vedla test na přítomnost omamných látek, s po-
zitivním výsledkem. Nyní mu hrozí trest za trest-
ný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky.

Želva nádherná
na procházce u rybníčku

Za svoji dlouholetou praxi u místní policie
jsem se již několikrát setkal se zajímavými živo-
čichy a zvířaty. Naposledy to bylo setkání s Želvou
nádhernou. Proč o tom vůbec píši? Z jednoho pro -
stého důvodu. Někteří chovatelé si neuvědomí,
že vypuštění zvířete ze zájmového chovu do vol -
né přírody je protiprávní. Nepůvodní druh může

v naší přírodě napáchat velké škody a nepříznivě
ovlivnit naši faunu. Tak napří -
klad tato želva prokazatelně
ruší vodní ptáky při hnízdě-
ní a může požírat i jejich mlá -
ďata. 

Uvědomte si, prosím, že vypuštěním takové-
ho zvířete porušujete zákon a hrozí vám pokuta.

Hořící auto
Oznámení ze strany cizinců je vždy spojeno

s problémem správně porozumět podané infor-
maci. Stejně tak tomu bylo v případě oznámení
hořícího auta ze strany bulharského občana. Na -
konec se ale podařilo rozluštit kde k požáru do-
šlo a na místo mohli vyjet strážníci. Zde objevili
ohořelý osob -
ní automobil.
K případu by li
přivolá ni ha -
siči, kteří kon-
statovali zavi-
nění cizí oso-
bou. Celou věc
si pro to pře-
vzala k další -
mu šetření Po -
licie PČR.
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MĚSTSKÁ 
POLICIE

informuje 

Pravidla silničního provozu 36
Záznam v registru řidičů provede příslušný tzv. obecní úřad obce s rozšířenou působností (zkrá-

ceně ORP), tedy např. MÚ Přelouč. Zákon striktně stanovuje k zaznamenání bodů konkrétní lhůty.
Pokud je například řidiči uložena pokuta za bodovaný přestupek na místě, musí policie oznámit tu -
to skutečnost ORP do 3 pracovních dnů. A ten ji nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení,
zaznamená v uvedeném registru. Příslušný ORP také vydá na žádost řidiče výpis z registru řidičů o je -
ho záznamech bodového hodnocení. Řidičem dosažený počet bodů je zaznamenáván pouze do cel -
kového počtu 12 bodů. Nedávno jsem se potkal s řidičem, jenž tvrdil, že dosáhl šestnácti bodů, neboť
devět bodů již na svém účtu měl a nyní zaznamenal sedmibodový přestupek. Ať už si myslí, co chce,
při dosažení dvanáctibodové hranice, každopádně nastává řidiči velmi nepříjemná situace. 

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

Není tomu tak dávno, když jsme na strán-
kách Přeloučského Roštu v září 2018 připomí-
nali 50. výročí vzniku přeloučské beatové ka-
pely The New Generation. Dnes došla řada na
kulaté výročí další známé přeloučské skupiny
Šok. Ta byla aktivní v letech 1981–1984, letos
uply nulo 40 let od jejího založení. I přes po-
měrně krátkou dobu své existence se zapsa-
la výrazně do historie rockové hudby na Pře-
loučsku.

Koncem 70. a počátkem 80. let 20. století
i v našem regionu doznívala dřívější éra beato -
vé hudby a mladí muzikanti se hlásili k novým
směrům. Hudební scéna se rozdělila na skupi-
ny, které směřovaly k hraní na oficiální scéně
a naopak na ty, které volily alternativu. Tedy
nové stylově tvrdší kapely hrající na zábavách
k tanci (např. Kvadro, Deficit) a uskupení, hlásící
se k undergroundu (NH Band, Slypi rock) z okru -
hu kolem hnutí NH 929. Ze starší doby se na
scéně pohybovala už jen rocková skupina Ge-
nerace, která ukončila činnost roku 1984.

Situace na hudební scéně se celkově začala
pomalu měnit v souvislosti s postupným uvol-
ňováním atmosféry ve společnosti. Mladí hu-
debníci začali reagovat na nové hudební styly
přicházející ze zahraničí (např. nová vlna, punk
či metal). Z těchto nových kapel zde byla nej-
důležitější právě skupina Šok.

Působila v letech 1981–1984, jejím zřizova -
te lem byl Klub kultury Přelouč. Hrála stylové
sklad by s důrazem na přímočarý rock’n’roll,
punk a novou vlnu (v jisté době kapela svůj
styl originálně nazývala „polabskou novou
vlnou“). Převzaté skladby (hlavně od kapel Sex
Pistols, Ramones, ale také Status Quo, White -
snake, polských Maanam a ke konci éry i Iron
Maiden) do plňovaly vlastní (např. Travolta ze
Lhoty, Jéňa Procházka, Černá kronika, Píseň
o lásce, Blues o štěstí, Nauč se s námi smát, Dra-
ma miliónů, Bohnický blues, Výprodej). Nej-
větším hitem skupiny byla píseň Mahulena Nar-

komanka. České texty psal hlavně baskytarista
Tomáš Lesák.

Šok působil v sestavě Luboš Patras (solová
ky tara, zpěv), Tomáš „Tonda“ Lesák (baskytara),
Jaroslav Nejedlý (doprovodná kytara), Miroslav
Nedbal (klávesy), Michal Nalezinek (bicí), Dag-
mar Kotlandová (zpěv). Zvukařem kapely byl Li-
bor Nalezinek a následně Václav Dušek. Jaro-
slav Foršt byl jejím manažerem. Po odchodu
M. Nedbala na vojnu hrála D. Kotlandová také
na klávesy. V závěru existence skupiny ji u mikro-
fonu nahradila Jana Beranová. 

Kapela vznikala v průběhu roku 1981. První
veřejná vystoupení absolvovala na konci téhož
roku jako host jiných přeloučských skupin, např.
v tehdejším KVT (dnešní Orlovně), sokolovně atd.
Začala vystupovat pod Klubem kultury jako sou-
bor ZUČ (zájmové umělecké činnosti), přehráv -
ky získala začátkem roku 1982 (kapelnické zkou-
šky měl Patras a Nedbal). Prvním významným
vystoupením bylo hraní v sokolovně v Chlumci
nad Cidlinou, které otevřelo skupině cestu na
okolní parkety. Šok hrál na dobových festivalech
v Novém Městě nad Metují, Chrudimi a Hradci
Králové. Významný byl koncert v září 1982 se
skupinou Abraxas a OK Band v KVT. Aby mohl
hrát i mimo region, zvyšoval si na tzv. přehráv-
kách kvalifikaci. Nacvičil kvůli nim i náročnou
skladbu Gammapolis od Omegy. Mimo Přelou-
če skupina vystupovala hlavně na Kutnohor-
sku. V té době měla program s názvem „Nauč
se s ná mi smát“, který měl velký ohlas veřejnos-
ti. Na vystoupení chodilo dle dobových zázna-
mů až 400 lidí.

Kapela ukončila činnost na podzim 1984
kvů li odchodu dalších členů na vojnu. V té do-
bě měl již Luboš Patras v hlavě myšlenku na za-
ložení nové kapely, která by reagovala na výraz-
ný nástup heavy metalu. Tak vznikl Polymetal.
Po skupině Šok se dochovalo poměrně dost fo-
tografií a dobové nahrávky (např. z Horek z lé-
ta 1984, kdy se jednalo o jedno z úplně posled-
ních vystoupení kapely). Zásluhou tehdejších
aktivit manažera Jaroslava Foršta a jeho kon-
taktů vzniklo i dost zajímavých propagačních
materiálů skupiny, jejichž autorem byl z velké
části Ivan Exner (v současnosti významný aka-
demický malíř).

Jak jsme již zmínili, jedním z největších hitů
skupiny Šok byla píseň s názvem Mahulena
Nar komanka. Byla to rychlá punková skladba
s tex tem básníka Jiřího Žáčka. Báseň vyšla v je-
ho sbír  ce Okurková sezóna (1981): „Mahuleno,
Mahuleno, ty máš doma nahuleno. Dokonce i na
dvorku, cí tím páchnout machorku. Pro dámu se
nehodí, za mořit pět poschodí. Jen se zeptej Ra-
důze, až se vrátí ze schůze. Mahuleno, Mahule-
no, ten tě přehne přes koleno!“ Později stejný text
nezávisle na Šoku zhudebnila skupina Visací Zá -
mek. Šok zhudebnil i další básně z této Žáčko-
vy sbírky.

Velká část původních členů skupiny Šok se vě -
nuje hudbě dodnes. Luboš Patras působil zhru-
ba do roku 1988 (a znovu v letech 2009–2015)
v Polymetalu, vystudoval na Akademii múzic-
kých umění v Praze hru na trubku a od roku 1989
hraje v orchestru Státní opery v Praze (také půso -
bil v České filharmonii, orchestrech FOK, FISYO,
Virtuosi di Praga, ČNSO a dalších), učil na ZUŠ
a nyní je vedoucím pobočky soukromé hudební
školy v Praze 10. Tam také hrál v několika zába -
vových skupinách. Tomáš Lesák byl významným
členem skupiny Polymetal, kde působil zhruba
do roku 2005. Později hrál v Pardubicích ve sku -
pině Kris a nyní hraje ve skupině Stresor. V mi-
nulosti byl také členem přeloučské folkové sku-
piny Vodfrk.

Miroslav Nedbal je dlouholetým učitelem
ZUŠ Přelouč (1995–1997, 2005–současnost),
kde vede od roku 2006 školní skupinu Buď Fit.
Po rozpadu Šoku hrál s vlastní kapelou, která
předcházela Unibandu. V minulosti působil také
ve skupině Vodfrk, byl členem tanečního or -
chestru V.O.B.Ř.Y. (Řečany n. L.) a je stále hu-
debně aktivní. Michal Nalezinek prošel např.
pře loučskou skupinou Uniband a od roku 2002
hraje v MTO Klešice. Jaroslav Nejedlý po rozcho -
du Šoku již v žádné kapele nepůsobil, obdob-
ně jako Dagmar Kotlandová-Koenig, která žije
v Seattlu (USA) a pracuje jako překladatelka. Ja -
na Beranová žije v Řecku.

Jaroslav Foršt (v 80. letech vedoucí přeloučské -
ho muzea) po spolupráci se Šokem spolupra co -
val se skupinou Polymetal. Založil si svoji hudeb -
ní agenturu, v minulosti zorganizoval v Čechách
řadu koncertů českých i zahraničních kapel.
Zmiňme alespoň tato jména: David Evans (drži -
tel americké bluesové Grammy), Sugar Blue
(spo luhráč Rolling Stones), Paul Lamb, Jesse Bal -
lard, Joe Kučera. V roce 2017 přivezl do Čech Jac -
kie Venson, momentálně velkou hvězdu texas -
kého blues. Pravidelně přispívá do časopisu
Rock & Pop. Zvukař Libor Nalezinek se zabývá
ozvučováním hudebních akcí, spolupracoval s řa -
dou předních hudebních skupin. Václav Dušek
v minulosti spolupracoval se skupinou Mogul. 

Odkaz skupiny Šok svým způsobem žije
v Přelouči až do současnosti. Polymetal má v re-
pertoáru, a občas hraje, skladbu Šílenství, pů-
vodně od kapely Ramones s textem Tomáše
Lesáka, která byla již v 80. letech na playlistu
skupiny Šok.

Historie přeloučské skupiny Šok

Sestava z let 1981–1982
Propagační grafika skupiny z roku 1983,

autor Ivan Exner

Městská policie Přelouč, 
Leoš Slavík, Dis.
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KOENIG KOTLANDOVÁ, Dagmar. Pozdravy z cizi-
ny – Dagmar Kotlandová Koenig. Přeloučský Rošt,
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PEŠTA, Matěj; FORŠT, Jaroslav. Padesát let od založení
přeloučské beatové skupiny The New Generation.
Přeloučský Rošt, 2018, č. 9, s. 24
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Archiv Miroslava Nedbala a Libora Nalezinka

Vzpomínky a informace od Jaroslava Foršta, MgA. Lu-
boše Patrase, Tomáše Lesáka, Ing. Jaroslava Nejedlé ho,
Miroslava Nedbala, Michala Nalezinka, Libora Na le -
zinka, Dagmar Kotlandové-Koenig, Ph.D., Ing. Václa -
va Duška a dalších

ŽÁČEK, Jiří. Okurková sezóna: malá lyrická inventura
1966–1977. Praha: Práce, 1981. 88 s.

Městské muzeum Přelouč, fond Tisky, sign. T 486 (Kul-
turní zpravodaje z let 1959–1985)

                    Mgr. Matěj Pešta a Jaroslav Foršt
                    731 697 085, muzeum@kicmp.cz

Každá doba, každý národ má své hrdiny.
Někdo se nesmazatelně zapsal do světových dě-
jin a dodnes se o něm píší básně, natáčí filmy.
Ano, mluvíme třeba o hrdinech Řecka. Samotný
Homér o nich psal, kdo by neznal Achilla, Odys -
sea, proti nim nejlepšího bojovníka Tróji Hektó -
ra? Dějiny šly dál a rodili se noví hrdinové: Fran-
cie má Johanku z Arku, Anglie Robina Hooda,
Švýcaři Viléma Tella, Slováci Juraje Jánošíka, my
Češi Jana Husa a Jana Žižku. Mohli bychom
vzpomínat a přemýšlet o dalších hrdinech. Při-
šla doba novodobá a ta žádala nové hrdiny.
O těchto hrdinech ale už nemluví celý svět, ná-
rod, ale třeba jenom lidé v určitém regionu. Na-
stalo období druhé světové války a proti oku-
pantům povstalo mnoho hrdinů, kteří neváhali
obětovat své životy, jako hrdinové dávných dob.
Seznámíme Vás s jednou památkou, která je vě-
nována hrdinům, kteří pro naše životy položili
životy vlastní.

V obci Krasnice se u Krasnického rybníka
nachází známý památník padlých sovětských

partyzánů ze skupiny ZAREVO, kteří v těchto
místech zahynuli po útoku německé jednotky
dne 21. 12. 1944. Jedná se o poměrně velký

oplocený areál, ve kterém najdeme samotný
pomník z leštěné šedé žuly v podobě čtyř slou-
pů s pěticípími hvězdami, před kterými se na-
chází kvádr se čtyřmi vyrytými jmény a zna-
kem-dvouocasým lvem. Celé dílo je umístěno
v jednom společném podstavci. Za pomníkem
najdeme dodnes dokonce ruiny domu, ve kte-
rém se nerovný západ odehrál.

Základní kámen byl položen 28. října 1945,
samotnou výrobu provedla firma Borovička
z Čáslavi. Jako autorka návrhu je uváděna aka-
demická sochařka Blažena Borovičková-Pod-
pěrová (1894–1980). Na budování se ale podí-
leli také občané Litošic a Krasnice. Slavnostní
odhalení se konalo 5. května 1946. V roce 1960
byl prostor rozšířen do dnešní podoby. V dalších
letech (zejména před rokem 1989) se zde pak ko -
naly pravidelně vzpomínkové akce, při kulatých
či půlkulatých výročích i velké manifestace. Již
od roku 1958 je objekt památkově chráněný.

Co vy na to? Hrdinové z Krasnice určitě za-
slouží náš vděk a naši vzpomínku.

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

Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Památník padlých partyzánů v Krasnici

Fotohádanka
Správná odpověď dubnové fotohádanky zněla: „Černobílý snímek

zřejmě z doby nedlouho po roce 1919 zobrazuje dům čp. 19 v dnešní
Pražské ulici. Tehdy v něm sídlil okresní obilní úřad. Je zde vidět také za-
jímavý detail – původní tabulka označující Štítného ulici (tyto tabulky
se jmény ulic připravila roku 1893 přeloučská slévárna a firma na výrobu
hospodářských strojů Václava Balady) a pod ním ještě varovná cedulka
s informací o pokutách za znečišťování ulic. Písemné záznamy o zástavbě
v těchto místech sahají až do roku 1518.“

Gratulujeme Marii Říhové, která byla vylosována a v redakci Roštu je
pro ni připravena malá věcná odměna. Odpovědi na další fotohádanku
zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz a děkujeme vám za přízeň. 

Kdo měl to štěstí a navštívil loni v nepříhod-
ném čase počínající epidemie výstavu Uprostřed
Koruny české (Gotické a raně renesanční umění
východních Čech 1250–1550), narazil na téma
opatovického kláštera jako na všudypřítomný
spodní proud. Bylo možné spatřit Opatovický
misál, uměleckou kopii slavného Homiliáře opa-
tovického, kresbu ukřižovaného Krista z kláštera
Teplá (původně velmi pravděpodobně z Opa-
tovic), zdobené klíče nalezené na klášteřišti ne-
bo cihlu s otiskem psí tlapky (tzv. klášterku).
I když od zničení opatovického kláštera uply-
nulo na konci dubna kulatých 600 let, jeho vliv
pociťujeme dosud. Platí to i pro Přeloučsko.

Budeme-li věřit falzu zakládací listiny opa-
tovického kláštera, byl tento při svém vzniku
(nejpravděpodobněji roku 1086) vybaven více
než desítkou vesnic, ale také řadou polností, prá -
vy vybírat poplatky a cla. Základem v dalších sta-
letích scelovaného území se stal samotný kláš-
ter a jeho okolí (obce Opatovice, Osice, Osičky,
Vysoká), na druhém konci labského oblouku
pak obce Přeloučska (Přelouč, Mokošín, zaniklá
ves Opatovice, Břehy, Sopřeč). Přelouč zažila ve
spjatosti s rozvojem kláštera vzestup – roku 1261
se stala městem (více než století, do zakoupení
Bohdanče, byla jediným městem patřícím kláš-
teru) a na přelomu 14. a 15. století zde bylo zří-
zeno proboštství. Na druhou stranu i Přeloučsko
ovlivnilo dějiny kláštera. Jedním z nejvýznam-
nějších opatů kláštera byl Hroznata z Lipoltic
(1332–1347), bez něhož by nejslavnější z opatů
Neplach nebyl tím, kým byl. Právě Hroznata si
v jím zdokonalené klášterní škole povšiml na-
daného chlapce Neplacha a poslal jej později
studovat na universitu v Bologni. Na rozvoji
knižní kultury se podílelo nejen klášterní skrip -
to rium, ale na počátku 15. století také přelouč-

ský kněz Antoch. Po umučení opata Petra La-
zura, o němž bude ještě řeč, byl na začátku roku
1416 novým opatem zvolen přeloučský farář Petr.
Volba byla však napadena jeho protikandidátem
Janem a nakonec se s podporou arcibiskupa i krá -
le stal opatem právě Jan (II.). Šťastné časy ho však
nečekaly…

První útok na klášter (1415)
Vrátíme se nyní o pár týdnů zpět – do po-

čátku listopadu roku 1415. Tehdy zažil klášter
první ze čtyř útoků, na jejichž konci byl jeho zá-
nik. O tom, co se na Všechny svaté (1. 11.) stalo,
máme velmi málo zpráv v řádu několika vět (Sta -

ré letopisy české, bula Martina V. z 5. 12. 1417).
Jan Městecký z Opočna (Městecký dle sídelního
Heřmanova Městce), jeho bratranec Ota z Ber-
gova s pomocníky přelezli hradby kláštera a dali
se do loupení. Kořist nehledali jen v budovách,
ale i v hrobech. Při té příležitosti došlo k mučení
opata Petra Lazura. Tu se prameny rozcházejí –
Lazur měl být na místě utopen, dle jiných zpráv
zmučený Lazur uprchl s ostatními mnichy do
Hradce Králové a tam do konce roku zemřel. Bu -
la Martina V. záhadně hovoří o třech útocích Ja -
na Městeckého, snad tedy plenění nebylo jedno-
rázové a Jan Městecký tu řádil víc než jednu noc.

Jaká byla motivace útoku Jana Městeckého
z Opočna a jeho kumpánů? Charakter kořistnic-
kého nájezdu jednoznačně vyplývá i z takto stro -
hých záznamů. Útok zapadá do ovzduší doby
krize, kdy se i mnozí šlechtici věnovali lapkov-
ství, zapadá i do životních osudů Jana Městec-
kého, který se často pouštěl do různých riskant -
ních akcí s vidinou zbohatnutí. Poměrně často
byl smolařem, ne vždy vše probíhalo podle jeho
představ. Připomeňme např. jeho účast ve válce
Polsko-litevské unie proti řádu německých ry-
tířů roku 1410, která přilákala mnoho českých
žoldnéřů. Jan Městecký nejen že stanul na straně
záhy poraženého řádu, ale byl i zajat a až do ro -
ku 1412 byl vězněn. V porovnání s touto životní
fází útok na Opatovice proběhl hladce, tento-
krát došlo i k obohacení, navíc na počátku roku
1416 král Václav IV., jak bývalo často jeho zvy-
kem, agresorům odpustil.

Jsou hledány ale i jiné důvody útoku – vy-
máhání dlužné částky kláštera z r. 1397, která
přešla z krále na Janova strýce a poté snad na
Jana. Tedy jakási násilná exekuce. Doklady pro

Opatovický klášter ležel na ostrově tvořeném labskými rameny. Skvostnou románskou podobu získal
za opata Myslocha v letech 1152–1163. Na počátku 15. století byl ale již přestavěn v duchu gotiky.

Schematická mapka obcí Přeloučska, které patřily opatovickému klášteru. Letopočty u některých obcí
se vztahují ke chvíli, kdy je klášter získal do svého držení. (Podle Nohejlové, Richtera a Kracíka, upraveno)
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Doplňovačka – zajímavá místa v Pardubickém kraji
Tajenka dubnové doplňovačky byla: Kočičí hrádek

Kočičí hrádek u Slatiňan je romantická miniatura hradu. Je součástí
areálu slatiňanského zámku a pro své děti ji nechala v letech 1898–
1901 vybudovat hraběnka Vilemína Auerspergová. Hrádek vzbuzuje
hlavně mezi nejmenšími návštěvníky stejné nadšení, jako u malých po -
tomků rodiny Auerspergů. Hrádek je postaven na skalce z křemence.
Na začátku jara roku 2012 zaútočili na hrad vandalové, kteří jej háze -
ním kamení poškodili tak, že na zdech stavby vznikly hluboké praskli -
ny a hrozí opadávání jejích částí. Místo je volně přístupné a vede k ně -
mu modrá a zelená turistická značka.

(text a foto čerpáno z internetu)

V rámci losování se výherkyní stala Pavlína Barešová, gratulujeme.
V redakci Roštu na ni čeká malá věcná odměna. Všem ostatním děku -

jeme a těšíme se na nové odpovědi, které zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz.

DOPLŇOVAČKA
Tajenku doplňovačky, kterou je …, najde-
te v prostředním řádku.

1. Aviatička. – 2. Náhrobní kamenné de-
sky. – 3. Prudká rána (slangově). – 4. Stře -
domořské rybářské lodě. – 5. Součást se-
znamu. – 6. Trávy (knižně). – 7. Autor
knihy Krtkova dobrodružství (Eduard). –
8. Několik kobek. – 9. Upomínka na sou-
těž. – 10. Tunely (zdrobněle). – 11. Příkop
(nářečně). – 12. Ženy Tatarů. – 13. Mars. –
14. Střevíce (slovensky). – 15. Spodní část
pokoje.

Pomůcka: tartany, trapezy

Vaříme s Roštem 
Milí čtenáři, nabízíme vám další ze série receptů bramboro-

vých specialit.

Žampiony v bramboráku 
Potřebujeme: 750 g brambor, 250 g
menších žampionů, 5 stroužků česne-
ku, 200 g hladké mouky, 1 vejce, 2 dl
mléka, olej, 1 lžička majoránky, ½ lžič-
ky drceného kmínu, mletý pepř, sůl.
Postup: Brambory oloupeme, nastrou -
háme na hrubém struhadle, necháme
krátce odstát, přebytečnou vodu slije -

me a brambory lehce vymačkáme. Zalijeme je mlékem, přidáme mou-
ku, vejce, rozdrcený česnek, majoránku, kmín, pepř, sůl a dobře promí -
chá me, aby ve směsi nezůstaly hrudky (vzniklé těsto musí být hustší
než klasický bramborák, aby na žampionech dobře drželo). Žampiony
očistíme, opláchneme vodou, osušíme, obalíme v bramborákovém těs-
tě a opatrně vkládáme do pánve s větší vrstvou lehce rozehřátého oleje.
Teprve když je pánev plná, zvýšíme plamen a žampiony ze všech stran
osmažíme dozlatova. Podáváme teplé, doplněné zeleninovým salátem.

Bramboráková pizza
Potřebujeme: 750 g brambor, 100–
150 g hladké mouky, 1 vejce, 1 dl mlé-
ka, 1 krabička malých cherry rajčá-
tek, 1 balíček sýru Mozzarella (kulič-
ky v ná levu), 100 g rajského protlaku,
1 nožič ka klobásy, 10 oliv, 5 stroužků
česneku, 1 lžička oregana (nebo majo -
ránky), mletý pepř, sůl, olej na vyma-
zání formy.

Postup: Brambory oloupeme, nastrouháme, přebytečnou vodu po strou -
hání slijeme a brambory lehce vymačkáme. Zalijeme je mlékem, při dá -
 me mouku, vejce, rozdrcený česnek, oregano, pepř, sůl a promícháme.
Připravené tužší těsto nalijeme v asi centimetrové vrstvě do vymazané
formy na dort a vložíme do trouby vyhřáté na 160 ºC a pečeme asi 10 mi -
nut, dokud těsto lehce nezezlátne. Pak formu vyjmeme, těsto potřeme
protlakem, poklademe rozpůlenými rajčátky, nakrájeným sýrem, koleč -
ky klobásy a olivami, opět vložíme do trouby a dopečeme dozlatova.

Náš tip: klobásu lze nahradit na kolečka nakrájenou cuketou a několika
žampiony

čerpáno z internetu – MG

to však nejsou. Při projednávání sporu ohledně
následné volby nového opata zazněla i nejspíš
pomluva, že k útoku na klášter Jana Městecké-
ho přiměl budoucí opat Jan II., který měl osobní
spory s opatem Lazurem. V souvislosti s blížící
se dobou husitské revoluce nás však jistě na-
padne i otázka, zda nešlo o ideologicky moti-
vovaný útok „protohusitského“ rázu. Vždyť ví-
me, že v témže roce se Jan Městecký připojil ke
stížnému listu – protestu proti upálení mistra Ja -
na Husa. Víme také, že za husitských válek vy-
stupoval sice převážně na katolické straně, ale
dvakrát přešel na stranu husitů. Poprvé se tak
však stalo, když si tímto v obležené Chrudimi
zachránil život, podruhé, když to znamenalo
majetkový prospěch. O ideály tu tedy patrně
nešlo. Na druhou stranu nám Jan Městecký mů -
že sloužit jako příklad velkého hladu mnohých
šlechticů po církevních majetcích, který je vžene
do víru pozdějších husitských válek. První útok
na opatovický klášter se tak stal především
předzvěstí ještě neklidnějších časů.

A co poklad?
Možná ctěnému čtenáři ve výčtu možných

důvodů útoku na klášter chybí klíčové slovo po-
klad, tedy mýtický, nesmírný a dosud v útrobách
země přetrvávající poklad opatovického kláš-
tera. S ním však už opouštíme historická fakta
a vplouváme do vod bájí a pověstí. Jako prvního
na této cestě, tak jako už mnohokrát, potkáme
Václava Hájka z Libočan. V jeho Kronice české
jsou opatovickému klášteru věnovány celkem
čtyři pasáže, nejvíce pozornosti je pak věnová-
no příběhům z let 1359 a 1415. Jsou to vlastně
jakési spojité nádoby. První z nich vypráví o ná -
vštěvě císaře Karla IV. v opatovickém klášteře,
kdy je mu splněno přání – za různých bezpeč-
nostních opatření (cesta musí zůstat utajena)
je veden do podzemních prostor, v nichž se ve
třech loších nachází nesmírný poklad. Cítíme,
jak si autor vychutnává kontrast v hlíně vyhra-

baného lochu a ohromného bohatství v něm.
Karel IV. tu vystupuje sice jako mocný vladař,
ale zároveň jako ctný a zbožný muž. Ničeho ne-
požaduje, a tak se mu dostává prstenu s diaman -
tem, s nímž je později pohřben. Roku 1415 pak
přichází Jan Městecký z Opočna. Na rozdíl od
Karla IV. je podlým kořistníkem, chce se zmocnit
pokladu, a tak se mu nakonec nedostane niče-
ho. Věrolomnost Jana Městeckého je posílena
jednou změnou v příběhu – do kláštera se ne-
dostává útokem, ale lstí a zradou.

Hájkova verze se ukázala být velmi inspira-
tivní, vychází z ní později Jiráskovy Staré pověsti
české. Jirásek příběh útoku roku 1415 drama-
tizoval – přidal motivy bouře a zabitého mni-

cha, který chtěl zvoněním přivolat pomoc. Rád
bych také připomněl verzi Václava Horyny z kni -
hy Perly mezi kamením. Horyna odstranil pře -
devším jednu nelogičnost Hájkova příběhu.
U Hájka dorazil Karel IV. do kláštera inkognito
a až po jistém čase přiznává svou identitu. Jak
by to ale bylo možné, když tehdejší opat Ne-
plach Karla IV. velmi dobře znal, sloužil mu jako
diplomat a např. roku 1355 s ním vykonal řím-
skou cestu za císařským titulem? František Ka-
rel Rosůlek se pak Hájka držel v případě příběhu
o Karlu IV., u přepadu roku 1415 dal přednost
his torickým faktům.

Přečtěme si na závěr další variaci Hájkova vy -
pravování o útoku roku 1415 – část textu z re-
klamní knížečky Josefa Balounka, výrobce „pra-
vé čekankové kávy“ v Humburkách u Nového
Bydžova.

Na sklonku vlády Václava IV. za chmurného
listopadového dne přijel do opatovického klášte-
ra pan Jan Městecký z Opočna se dvěma jízdní-
mi pacholky. Byli přívětivě v klášteře přijati a mile
pohoštěni. Zanedlouho dostavil se pan z Bergo-
va, kterého prý hrozné počasí zahnalo v pohos-
tinnou náruč kláštera. Opat oba pány vlídně při-
jal a seděl s nimi i tehdy, když se kněží rozešli do
svých cel. Náhle uslyšeli venku hlas válečné trou-
by. Oba šlechtici chopili opata za ruce a pan Měs-
tecký pravil: „Ten hlas trubky znamenal, že je
klášter v naší moci. Zbrojní naši pacholci vpustili
sem ostatních třicet. „Chceme váš poklad, proto
rychle mluv, kde je.“ Opat se s počátku ulekl, ale
potom odhodlaně pravil: „Nepovím.“ Ke zradě ta -
jemství nepřinutili jej ani na mučidle. Pojednou
ozval se zvon bijící na poplach. To jeden mnich
vplížil se na zvonici a odvahu zaplatil životem. Za
smutné noci loupili v klášteře, kmitaly se postavy
prchajících mnichů. Do rána byl klášter vyloupen,
mniši raněni, ale ohromný poklad byl zachráněn
smrtí opatovou.

(Pokračování příště)
Text, kresby, foto Martin Štěpánek

Ilustrace z reklamní knížečky Josefa Balounka 
z dob první republiky. Její text s názvem Opato-
vický poklad se drží vzorů Václava Hájka z Libo -
čan a Aloise Jiráska.
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Dubnová tajenka zněla: Dům drogerie Hana Horáková. Děku-
jeme vám všem, kteří s Roštem luštíte a zasíláte nám odpovědi.
V rámci losování se výherkyní stala Edita Solilová. Věcný dárek je
připravený v redakci Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro. Malý
dárek věnuje výherci paní Horáková ze své drogerie. Gratulujeme
a přikládáme další křížovku a těšíme se na vaše nové odpovědi,
které zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na te -
lefon 466 094 103. 

DŮM DROGERIE
HANA HORÁKOVÁ
Již od roku 1997 nabízíme
našim zákazníkům, fir-
mám a jiným in stitucím
komplexní sortiment dro -
gistického zboží přede-
vším českých výrobců za
pří znivé ceny. Najdete
u nás také bazénovou
che mii, český med, bio ko -

smetiku či plenkové dorty. Že si nedovete představit dort z ple -
 nek? Zastavte se u nás nebo navštivte plenkárium na faceboocku
a instagramu. 

Křížovka


