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vec oddal mladý pár zhruba 2 hodiny před
celostátním nařízením zákazu konání sva-
tebních obřadů 16. 3. 2020 v zasedací míst-
nosti Městského úřadu, nazvali jsme ji „svat -
bou v krizi“. V březnu na nás všechny poprvé
tedy udeřil strašák s názvem koronavirus
a to jsme ještě nikdo netušil, co nám v této
souvislosti přinesou i časy následující.

Duben
§  Historicky poprvé proběhly 1. 4. 2020 zápi-

sy do prvních tříd na obou základních ško-
lách bez účasti dětí a rodičů formou elektro -
nických přihlášek nebo písemnou formou.

§  Od uzavření škol se žáci učili doma formou
distančního vzdělávání, velkým pomocní-
kem začal být pro vyučující i žáky počítač
a internet. 

§  I přes komplikace související s koronavirovou
pandemií probíhaly některé naplánova né
projekty. Konečně se například odstartova-
ly stavební práce v rámci projektu Revitali-
zace Račanského rybníku, který byl vypuš -
těn v roce 2018 v souvislosti s napadením
ryb chovaných na Buňkově herpes virusem
a čekalo se na jeho kompletní zvelebení.

§  V rámci nouzového stavu začal v Přelouči
fungovat Krizový štáb města Přelouče, kte-
rý zasedal dle aktuální důležitosti v kance-
láři vedení města. 

§  Pro děti rodičů, kteří pracovali v první linii
(zdravotníci, bezpečnostní sbory, obecní po -
licie, vojsko) byly zřízeny dětské skupiny při
Základní škole Přelouč, Smetanova 1609 a při
Mateřské škole Přelouč, Za Fontánou 935.

§  Přeloučští dobrovolní hasiči prováděli po
měs tě dezinfekci veřejných prostor, neopo -
mnělo se ani na místní části.

§  Od 22. 4. 2020 se na náměstí vrátily pravi-
delné středeční farmářské trhy.

§  Od konce dubna začala znovu fungovat
i knihovna.

Květen
§  Od 4. května 2020 se zpět otevřelo Kulturní

a informační centrum města Přelouče.
§  Od 11. května se vrátili do škol žáci 9. tříd

i maturanti, od 25. 5. 2020 „dobrovolníci“
z 1. stupně základních škol a také se znovu
otevřely restaurace a hospody i v našem
městě, pro děti otevřel Dům dětí a mládeže
Přelouč znovu i kroužky.

§  Mimořádně se v květnu konalo zasedání Za -
stupitelstva města Přelouče v sále Občan-
ské záložny za dodržování bezpečnostních
opatření, bylo nutné dodržovat větší roze-
stupy, nechyběly roušky, dezinfekce. Po ce-
lou dobu nouzového stavu za zpřísněných
opatření zasedala také Rada města Přelouče.

§  V tomto měsíci se v našem městě umístily
na třech lokalitách tzv. hmyzí hotely, jedna-
lo se o lokality, kde byla realizována síť pta-
čích budek a budek pro netopýry. Akci pro-
vedl odbor životního prostředí ve vzájemné
spolupráci s firmou EKOSFER Solutions, s. r. o.

§  Na plné obrátky se rozjela například rekon-
strukce účelové komunikace a nová výstavba
parkovacích stání a chodníku se schodištěm
v ulici Boženy Němcové, dále se odstartova -

la regenerace sídliště U Sokolovny – 1. eta-
pa ohraničené ulicemi Kladenská, Žižkova,
Čs. Armády a Smetanova.

§  Ačkoliv se most ve Valech přímo netýká na -
šeho města, přesto je snad na místě zmínit
slavnostní otevření nového silničního mos-
tu přes Labe mezi Valy a Mělicemi u Přelou-
če, které proběhlo 26. května a platilo v tu-
to dobu pro pěší a cyklisty, do měsíce se
pak most otevřel i pro automobilovou do-
pravu. Po 10 měsících výstavby nahradil sta -
rý vojenský most z 2. světové války. I pro Pře -
loučáky to byl určitě důležitý moment co
se týče dopravy mezi Valy a Mělicemi neje-
nom v letním období. 

Červen
§  Od 8. června se mohli vrátit do lavic i žáci

6.–8. tříd obou základních škol.
§  Pro veřejnost se znovu zpřístupnila výstava

na téma Alois Topič a další cestovatelé z Pře -
loučska a znovu zahájilo provoz i městské ki -
no, koncem měsíce se také uskutečnil první
ze série tradičních středečních letních kon-
certů na Masarykově náměstí, 24. 6. zahrála
kapela ZUŠ Přelouč BUĎ FIT.

§  V pondělí 22. 6. 2020 uskutečnila v sále pře-
loučského kina prezentace vítězného návrhu
výstavby nové městské knihovny v našem
městě. Velice zajímavou prezentaci přednesli
architektky Soňa Formanová a Eva Eisenrei-
chová, historik Petr Mandažiev. Do kina do-
razilo zhruba 50 lidí, z toho 5 zastupitelů, sta -
rostka města Irena Burešová a místostarosta
města Ivan Moravec. Z hlediště se v rámci dis -
kuze po skončení vlastní prezentace vznesly
dotazy přímo na starostku města, která vy-
světlila, proč všichni zastupitelé při projed-
návání bodu vítězného návrhu ve finále od-
souhlasili právě variantu ateliéru FOREVA.

§  V Kladenské ulici začaly probíhat stavební
rekonstrukce chodníků a veřejného osvět-
lení.

§  Druhý červnový víkend potrápily mnohé
z nás kroupy, polámané větve, ale bohužel
hlavně velká voda, zaplavené domy, sklepy,
zahrádky. Velké problémy měli například ob -
čané ve Lhotě u Přelouče. Voda se valila a va -
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Leden
§  Tříkrálová sbírka 2020 se v našem městě sku -

tečně vydařila. Celkem se do organizované
sbírky v našem regionu zapojilo okolo 400 ko -
ledníků, několik desítek dobrovolníků jako
doprovodů skupinek z řad dospělých i žáků
obou základních škol a 17 studentů z Gym-
názia Přelouč. Celkový výtěžek byl v našem
regionu 400 218 Kč. 

§  Od 16. ledna 2020 došlo ke změně režimu
provozu semaforů na světelných křižovat -
kách, pondělí – pátek od 5 do 19 hodin, so-
bota od 5 do 18 hodin a v neděli do 8 do
18 hodin. 

§  Od nového kalendářního roku například
ta ké nastaly změny ve výboru TJ Sokol, byla
zvolena starostka, sestra Jana Bahníková, je-
jí pravou rukou se stala Petra Kussmanová.
Nový výbor odstartoval mnoho pozitivních
změn, získaly se první zkušenosti s proble-
matikou dotací, bez kterých se činnost So-
kola neobejde. 

Únor
§  Hned z kraje února se uskutečnilo mimo -

 řád  né pracovní zasedání Zastupitelstva
měs ta a projednalo se jedno jediné téma –
výstavba nové budovy městské knihovny
v našem městě. Na tomto zasedání viděli
a vyslechli si naši zastupitelé 4 prezentace
návrhů od 4 oslovených architektů. Na we-
bových strán kách města se objevila infor -
ma tivní anketa, kde si občané mohli přiřa -
dit svůj hlas k budově, která jim byla pro oko
nejsympa tič tější. 

§  Druhou únorovou sobotu se v sále Občan -
ské záložny konal Ples města Přelouče. Všech -
 ny v sále pobavila úžasná bubenická show,
po půlnoci zahrála přeloučská kapela Ja -
 hody.

§  V únoru se uskutečnil v našem městě Ma-
sopust, tentokrát čtvrtou únorovou sobo-
tu. Průvod městem s hudbou odstartoval
v 9.30 hodin od gymnázia, na několika mís-
tech ve městě proběhly veselé zastávky s tan -
cem, či občerstvením, na Masarykově náměs -
tí probíhal zároveň bohatý kulturní program,

nechyběly stánky s různými pochutinami,
na závěr zazpíval pěvecký sbor Myšáci.

§  Po osmé hodině ráno se 17. 2. zastavil v na-
šem městě provoz na hlavní silnici vinou po -
žáru přívěsu kamionu, který byl plně naložen
molitanem. Řidič přívěs odpojil. U chodní-
ku stála dvě osobní auta. Hasiči požár uha-
sili chvíli před devátou hodinou a škody by-
ly naštěstí pouze hmotné, jinak se nikomu
nic nestalo.

§  V úterý 25. února se konalo v zasedací míst-
nosti Městského úřadu prozatím poslední
ve řej  né vítání nových občánků v našem
městě.

Březen
§  Na rozdíl od pracovního zasedání zastupite -

lů v únoru to březnové bylo řádné, konalo se
3. března a jedním z nejdůležitějších bodů
z jednání byla volba nejúspěšnějšího návr-
hu pro výstavbu nové budovy městské kni-
hovny. Na základě hlasování zvítězil návrh
pražského architektonického studia FORE-
VA architects a architektky Soni Formanové
a Evy Eisenreichové společně v úzké spolu-
práci s odborníkem na historii a architek-
turu Petrem Mandažievem.

§  Bohužel v tomto měsíci se na nás všechny
snesl černý stín koronavirové epidemie. Ze
zahraničí k nám zprávy o šíření nákazy při-
cházely již od začátku roku, pro naše město
a asi celou republiku tím bodem zlomu by-
lo uzavření základních, středních a vyso-
kých škol od 11. března 2020. Také přelouč-
ští školáci opustili lavice v úterý 10. března.
Provoz mateřských škol ještě běžel do 18. 3.
2020, pak vedení města vyhlásilo uzavření
ta ké obou mateřských škol. Dne 12. 3. 2020
se vyhlásil na území celého státu nouzový
stav. Postupně život v našem městě utichl,
uzavřely se restaurace, obchody, městská
knihovna, kino, infocentrum, služby jako ka -
deřnictví, kosmetika, omezily se úřední ho-
diny. Objevili se první pozitivní občané na še -
ho města. Začala fungovat bezplatná služba
pro seniory a projevila se úžasná lidská so-
lidarita formou šití a distribuce roušek. Rouš -
ky se staly na začátku zcela nedostatkovou,
byť nezbytnou součástí našeho každodenní -
ho života. Největšími aktéry se stali v našem
městě manželé Turkovi a Lukáš Mercl v rám -
ci akce „ROUŠKY PRO PŘELOUČ“. Skuteč-
ně ve velkém zajišťovali roušky pro širokou
veřejnost, nemocnice, domovy důchodců,
policii a další. 

§  Můžeme zmínit i malou kuriozitu co se tý-
če svateb. Místostarosta města Ivan Mora-
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si musíme přiznat, že se letošní ročník „stihl
za minutu dvanáct“. Za pár dní přišla díky na -
růstající pandemii stopka všem kulturním
a sportovním akcím a nejenom těm. 

Říjen
§  Jako první se zavřelo kino. Od 14. 10. se zase

zavřely školy a žáci přešli na distanční do-
mácí výuku. Zavřely se obchody, provozov-
ny, restaurace… bohužel udeřila druhá vlna
pandemie. 

§  Dlouhá léta měl František Filipovský na svém
rodném domě v Pražské ulici pamětní desku.

   V rámci jeho 110. výročí narození v roce 2017
připravil Matěj Pešta v prostorách KICMP
panelovou výstavu věnovanou tomuto uměl -
ci. Zároveň u příležitosti tohoto významného
jubilea vytvořil Josef Dvořáček sádrový od-
litek památníku Františka Filipovského s ná -
zvem „Sto deset let od narození Františka
Filipovského“ – 1907–2017. Od úterý 6. říj-
na 2020 byl tento památník nově nainsta-
lovaný ve vstupním prostoru do Městského
úřadu v Přelouči.

§  Mimořádně bez přítomnosti veřejnosti a zá -
stupců dalších organizátorů v rámci uctění
102. výročí vzniku samostatného českoslo -
venského státu položili starostka měs ta Ire-
na Burešová a místostarosta města Ivan
Moravec kytici k památníku československé
státnosti v parku u městského kina v Přelou -
či již den před státním svátkem 28. 10. z dů -
vo du omezení a dodržení mimořádných opa -
tření vlády ČR v souvislosti s koronavirovou
epidemií. 

§  Koncem října se uskutečnila obnova sadu
v místní části Lohenice. Na akci se podíleli
místní občané Lohenic a odbor životního
pro středí Městského úřadu Přelouč. Celkem
bylo vysazeno 27 ks ovocných stromů. 

Listopad
§  Charita Přelouč oslavila 20 let působení v na -

šem městě. Zřizovací listinu podepsal před
20 lety biskup Mons. Dominik Duka a oficiál -
ní začátek padl na 1. 11. 2000. Začínalo se na
faře s pečovatelskou službou a mateřským
centrem Sedmikráska. V roce 2002 vznikl Ja -
kub klub pro děti a mládež ve věku 6–15 let,
který v Orlovně funguje dodnes. Od roku
2005 funguje Dobrovolnické centrum Pře-
louč, dále se rozšířily služby pro seniory a od -
lehčovací a aktivizační služby, vznikla služba
Podpora pěstounů, každoročně Charita or-
ganizuje Tříkrálovou sbírku. 

§  Dne 5. listopadu se konalo opět díky zpřísně -
ným bezpečnostním opatřením XIII. zasedá -
ní Zastupitelstva města Přelouče v sále Ob-
čanské záložny. 

§  Během úterního dopoledne 10. 11. 2020
pro běhla na Masarykově náměstí v Přelou-
či instalace vánočního stromu. Zaměstnan-
ci Tech nických služeb města Přelouče ve
spolupráci s firmou Jeřáby – Šanda přivezli
letošní strom z obce Urbanice, která ho na-
šemu městu darovala. Strom je vysoký 10 m
a váží 1,7 t. Drobné problémy díky šíři stro-
mu nastaly při průjezdu ulicí Pražskou, ale
nakonec všechno dobře dopadlo. Bez pří-
tomnosti široké veřejnosti se pak vánoční
strom a celé město poprvé slavnostně roz-
svítilo na první adventní neděli 29. 11. 2020.

Celé odpoledne a podvečer zněly kromě ji-
ných melodií také písničky z nového CD pě -
veckých sborů Základní umělecké školy Pře -
louč „O Vánocích“. Celý hudební reprodu -
kovaný doprovod zajistilo KICMP. Adventní
pozdrav pronesla pro všechny občany paní
starostka přímo na Masarykově náměstí
u vá nočního stromu. Na webových strán-
kách měs ta si můžete prohlédnout v rámci
přeloučské videokroniky obě tyto akce.

Prosinec
§  I přes probíhající těžkou koronavirovou si-

tuaci i nadále probíhalo nebo se dokončova -
lo koncem roku mnoho stavebních projek-
tů. Zmiňme regeneraci jednotlivých bloků
sídliště v okolí Sokolovny, dokončení chod-
níků v ulici Smetanova, dále to byl sportovní
areál u ZŠ Kladenská. Velmi důležitým pro-
jektem je pro naše město víceúčelové hřiště
s ledovou plochou. V letošním roce komplet -

ně proběhla regenerace Račanského rybníč -
ku, koncem roku byly doinstalovány i lavičky. 

§  Bohužel se díky špatné koronavirové situaci
neuskutečnilo žádné z tradičních vánočních
akcí, nezpívalo se u Občanské záložny 23. 12.,
nekonal se novoroční ohňostroj. Snad rok
2021 bude pro nás všechny klidnější a úspěš -
nější. Držme si všichni pěsti.
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lila, nakonec se uzavřela na čas i hlavní silni -
ce. Velké škody se odstraňovaly ve Škudlech,
Technické služby pomáhaly i v Tupesích. Vel -
ké poděkování si zasloužili přeloučští dobro -
 volní hasiči v čele s Martinem Macháčkem,
ale všichni hasiči i dobrovolníci, kteří po-
máhali následky velké vody odstranit. Velká
voda také například zkomplikovala v té do-
bě stále probíhající práce na revitalizaci Ra-
čanského rybníčku.

§  Velmi důležitým okamžikem se v tom to mě -
síci stalo také opětovné otevření Domova
u fontány rodinám a blízkým klientů, kteří
se tak dlouho kvůli koronaviru nemo hli na -
vštěvovat.

Červenec
§  Pestrý program připravila pro malé i velké

čte náře v době letních prázdnin Městská
knihovna Přelouč.

§  V kostele sv. Jakuba Většího se uskutečnil
Svatojakubský varhanní koncert, na varha-
ny zahrál Petr Vacek. 

§  V červenci uplynulo 50 let od doby, kdy na-
stoupil jako školník v základní škole na Ma-
sarykově náměstí a dostal do péče i věžní
hodiny na budově školy. Brzy pronikl do pro -
blematiky a jejich chodu a oprav a udržoval
je stále v provozuschopném stavu. Věrný je
jim dodnes, ačkoliv v roce 1995 zaměstnání
ve škole opustil. Nutné je podotknout, že to
bylo 50 nezištných let, neboť za péči o hodi -
ny nikdy žádnou odměnu nepobíral a věnu -
je se jim v době svého osobního volna. Urči -
tě patří panu Markovi velké poděkování. 

§  Odbor životního prostředí Městského úřa -
du Přelouč rozšířil stávající síť o 12 nových

budek ve městě. Jednalo se o budky v ob -
lasti Račanského rybníka, bylo zde umístěné
7 ks sýkorníků,  3 ks špačníků a 2 ks neto -
pýrníků. Ke konci července tak bylo v na-
šem městě ve 4 lokalitách umístěno celkem
43 budek. 

Srpen
§  Parník Arnošt z Pardubic připlul v pátek 28. 8.

2020 do Přelouče. Tento parník je jediná vel -
ká loď, která může díky zprovoznění nového
mostu mezi Valy a Mělicemi připlout k nám
do Přelouče. Dopravní podnik města Pardu -
bice běhen prázdnin zařadil do jízdního řádu
dvakrát speciální plavbu z Pardubic do Pře-
louče a zpět. Ta druhá se uskutečnila posled -
ní prázdninový pátek 28. 8. 2020. Z pardubic -
kého kotviště loď vyplula v 11 hodin, dále
pak následovala zastávka v Srnojedech a ve
13 hodin ve Valech. Do Přelouče dorazil Ar-
nošt z Pardubic v 13.30 hodin. Lodní kapi-
tán Václav Polák bezpečně dopravil všechny
pasažéry do kotviště v Přelouči, kde již netr -
pělivě vyčkávali zájemci o zpáteční cestu do
Pardubic. Součástí této speciální cesty bylo
pro obě skupiny i zajištění jízdy historickým
autobusem s přívěsem, který cestují odvezl
zpět do místa svého startu. 

§  Poslední srpnovou sobotu se konal 13. roč-
ník Rally Železné hory, účast byla opět veli -
ká a do našeho města se sjelo mnoho auto-
mobilových dědečků, přesto unikátů. 

Září
§  Všichni žáci se vrátili do školních lavic, ve-

dení města přivítalo v obou základních pře-
loučských školách nové prvňáčky. 

§  V Občanské záložně odstartovaly nové ta-
neční kurzy ve 2 skupinách opět pod vede-
ním Dany Pavelkové, na první taneční ho-
dině museli mít tanečníci při tanci roušky. 

§  Ocenění pro město – 2. místo „Město pro
byz nys 2019“ – v září obdrželo naše město
velmi dobrou zprávu o vynikajícím umístě-
ní ve srovnávacím výzkumu, do kterého se
města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení
zařazena automaticky. V rámci Pardubické-
ho kraje se u nás ve městě zaznamenal nad-
průměrný nárůst počtu ekonomických sub -
jektů. Ve městě také stále výrazně přibývá
obyvatel. Kladně se hodnotil také nejnižší
podíl výdajů věnovaných na dluhovou služ-
bu, stejně jako nadprůměrný podíl investič-
ních dotací na celkových příjmech. Podnika -
telé na webových stránkách města naleznou
v přehledné formě vše potřebné pro své pod -
nikání i pro komunikaci s veřejnou správou.
Mezi kladnými body při hodnocení figuro-
vala i zpráva, že se u nás organizují ročně de -
sítky kulturních akcí, podporuje se činnost
sportovních klubů. Cenu převzala za naše
město starostka Irena Burešová.

§  V září se uskutečnilo zpátky v zasedací míst -
 nosti úřadu XII. zasedání Zastupitelstva
města.

§  Kulturní a informační centrum města Pře-
louče otevřelo novou výstavu, tentokrát s ná -
zvem „Z historie drobného podnikání v Pře -
louči v první polovině 20. století“.

§  Pomalu ale jistě nás všechny opět začal trá-
pit koronavirus, čísla pozitivních občanů
za čala stoupat, napříč republikou se začalo
opět mluvit o zavírání institucí, restaurací,
přechodu žáků škol domů na formu distanč -
ní výuky a do toho všeho gradovaly přípra-
vy 26. ročníku Cen františka Filipovského za
dabing. Třetí zářijovou sobotu se největší
udá lost našeho města nakonec uskutečnila,
z herců přijeli například Michal Dlouhý či
Vanda Hybnerová. Vše nakonec dobře do-
padlo, ačkoliv celá akce probíhala za zpřís-
něných bezpečnostních opatření a skutečně
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Tašky na třídění odpadu 
jsou opět k dispozici
Pro velký úspěch barevných tašek na třídě -

ní odpadu, které byly v předchozích letech ob -
čanům zdarma rozdány, město od společnosti
EKO KOM a.s. zakoupilo dalších 3 000 ks sad
těchto tašek na plasty papír a sklo a dále jsme
na zkoušku využili možnosti nákupu 150 ks ta -
šek na plechovky. Tašky jsou již nyní občanům,
kteří o ně projeví zájem, k dispozici v poklad-
ně na městském úřadě. Do jedné domácnosti
bude vydána jedna sada tašek, a to až do vy-
čerpání počtu zakoupených sad. Tašky obdr ží -
te po zaplacení poplatku za komunální odpad

na rok 2021 a po vyplnění potvrzení o převze -
tí při platbě v hotovosti přímo na pokladně;
stejně tak při platbě na účet města, kdy po pro -
věření úhrady místního poplatku Vám bude
rovněž sada tašek na pokladně vydána. Zakou -
pením dalších sad tašek chce město uspokojit
nejen domácnosti, na které se v minulých le-

tech nedostalo, ale i umožnit domácnostem,
které tašky pravidelně používají, jejich případ -
nou výměnu za již opotřebované nebo pro zvý -
šení kapacity domácího třídění odpadů. Měs-
to tímto svým občanům děkuje za spolupráci
a věří, že jim tašky slouží a budou sloužit k je-
jich spokojenosti i ke spokojenosti města. 

Jak jste již možná zaznamenali, v roce 2021
nabývá platnosti nová již dlouho připravovaná
legislativa v odpadovém hospodářství, která se
mimo jiných změn dotkne i platby za uložení
odpadu na skládce, a to postupným navyšová -
ním skládkového poplatku, což se samozřejmě
přenese i na města a obce, tedy i na každého ob -
čana. Výše tohoto skládkového poplatku bu de
závislá na množství uloženého odpadu, tedy zda
obec překročí či nepřekročí hmotnostní limit.
V roce 2021 je tento hmotnostní limit 200 kg za
občana. Do vyčerpání tohoto limitu bu de v ro -
ce 2021 skládkový po platek 500 Kč/t (stejně ja -

ko dosud); po překro čení limitu 800 Kč/t. Tato
hmotnostní hranice se bude každý rok o deset
kilogramů snižo vat, poplatek za nadlimitní
množ ství naopak zvyšovat, a to až na 1 850 Kč/t.
Proto vyzýváme občany, aby v co největší mož -
né míře odpad tří dili a předávali k dalšímu vy -
užití; do nádoby na směsný odpad odkládali
opravdu jen odpad nevyužitelný. V souvislosti
s tímto upozor ňuje me občany, kteří pro odklá -
dání směsného od padu využívají popelnice, že
v roce 2021 již ne budou vydávány známky na
popelnice a nebudou si tedy při platbě na účet
muset pro ni na úřad chodit. 

Dovolujeme si Vás informovat o dokonče -
ní třetí etapy Programu doplnění dřevin měst -
ské zeleně v našem městě. Město Přelouč pro -
vedlo výsadbu na podzim roku 2020. Výsadba
nových dřevin proběhla v následujících čás-
tech města:
§  Račanský rybník – 5 ks stromů
§  MŠ Za Fontánou – 3 ks stromů
§  hřiště Lohenice – 13 ks stromů
§  ulice Havlíčkova – 4 ks stromů
§  ulice Prokopa Velikého – 6 ks stromů, 
   3 ks keřů

§  ulice V Zahrádkách – 1 ks stromu
§  ulice Jiráskova – Bratrouchovská – 
   3 ks stromů
§  náměstí 17. listopadu – 12 ks stromů
§  ulice Labská – 3 ks stromů
§  sad Lohenice – 27 ks stromů
§  ulice Střelova – 113 ks keřů
§  park Za Tratí – 2 ks stromů

Celkem bylo vysazeno 195 dřevin, z toho
116 keřů a 79 stromů. Vysázeny byly především
následující dřeviny: lípa velkolistá, javor mléč,

jírovec maďal, platan javorolistý, javor červený,
lípa srdčitá, jinan dvoulaločný, sakura ozdob -
ná, zakrslý platan, kaštanovník jedlý, dále byly
vysazeny ovocné stromy jako např. švestka, jab -
loň, třešeň, višeň a hrušeň, z keřů např. komule
Davidova, zimolez, růže, moruše aj. 

Na rok 2021 odbor životního prostředí plá -
nuje realizaci poslední 4. etapy programu. 

Občanům za zaslané podněty, a především
všem co se osobně podíleli na výsadbě sadu
v Lohenicích, děkujeme.

Autor: Mgr. Jan Feranec
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Rada města
Dne 30. 11. 2020 se konala 54. schůze Ra -

dy města Přelouče a mezi body, které pro-
jednala nechyběly například majetkové pře-
vody a zřízení věcných břemen, dodatek č. 2
smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky
„Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kla -
denská č.p. 494“ s dodavatelem Linhart spol.
s r. o. Brandýs nad Labem, jímž se upravil har-
monogram provádění prací bez vlivu na termín
ukončení plnění, dále také například zápisy
OV Mělice ze dne 15. 11. 2020, OV Klenovka
ze dne 13. 11. 2020 a KMS Štěpánov ze dne
5. 11. 2020. Radní schválili návrh změn jízdní-
ho řádku linky č. 655101 městské autobusové
dopravy v Přelouči s platností od 13. 12. 2020,
dále se odsouhlasila finanční spoluúčast měs-
ta Přelouč s Pardubickým krajem na úhradě
ztrá ty z provozu veřejné linkové autobusové
dopravy linky č. 650620 spoje č. 8 a tří páro-
vých spojů č. 10, 11, 16, 18, 19 a 27 (pro zajiště -
ní dopravní obslužnosti Lohenic a Mělic v pra -
covních dnech) s vedením ranního školního
spoje č. 8 přes zastávky Přelouč, Pardubická –
Centrum, Masarykovo náměstí a Pernštýnské
náměstí – pro období od 13. 12. 2020 do 11. 12.
2021. Pro úpravu ledové plochy budovaného
kluziště se odsouhlasilo pořízení použitého
repasovaného stroje („rolby“) z investičního
fondu organizace Technické služby města Pře -
louče. Rada vzala na vědomí žádost Hokejba-
lového clubu Jestřábi Přelouč na provedení
kompletní opravy hřiště ve výši 2 mil. Kč z roz -
počtu města v roce 2021. Na základě žádosti
obou základních škol rada schválila a vydala
volební řád pro obě školské rady a schválila do -
taci z rozpočtu města na rok 2020 pro Kraj-
skou knihovnu Pardubice ve výši 6 000 Kč na
nákup dokumentů do výměnného fondu na
obsluhu knihoven v regionu. Na této radě se
projednalo a doporučilo zastupitelstvu vzít na

vědomí informaci o výši skutečných nákladů
města na sběr a svoz netříděného komunál -
ního odpadu a zároveň doporučila ponechat
v platnosti OZV č. 8/2019 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

Další v pořadí 55. schůze Rady města Pře -
louče se konala dne 7. 12. 2020 a projednal
se například návrh rozpočtového opatření č. 6
rozpočtu města na rok 2020 a zastupitelům se
doporučil tento návrh schválit. Radní schvá -
lili rozpočty příspěvkových organizací na rok
2021, změnu č. 2 závazných ukazatelů a plánu
odpi sů příspěvkových organizací na rok 2020,
smlou vu o dílo na vypracování projektové do -
kumentace pro výběr zhotovitele a provede-
ní stavby splaškové kanalizace části Klenovka
se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., pro -
jednaly se majetkové převody, zřízení věcného
břemene dále se odsouhlasil pronájem části
stře chy budovy č.p. 1771 v Choceňské ulici spo -
lečnosti Tlapnet za účelem umístění anténní -
ho stožáru veřejné internetové sítě. Projednal
se rozsah prací, povinností a kompetencí ve
vztahu k organizaci Technické služby města
Pře louče, které jsou pověřeny správnou a údrž -
bou sportoviště v Přelouči, nově to bude i tech -
nická pomoc při provozu víceúčelového hřiš-
tě s ledovou plochou. Osadní výbor Klenovka
dostal od rady souhlas na nákup vahadlové
hou pačky v hodnotě nad 10 000 Kč, houpač-
ku si koupí z prostředků OV Klenovka.

56. schůze Rady města Přelouče v roce
2020 se konala 17. 12. 2020 a byla to poslední
rada v roce 2020. Schválil se zde například plán
dopravní obslužnosti města Přelouč pro ob-
dobí 2021 až 2027, dodatek č. 1 smlouvy o dílo
„Odvodňovací příkop u garáží v ul. Kladenská,
Přelouč“, smlouva o dílo na realizaci veřejné

zakázky „Škudly – oprava návesního rybníku“
s dodavatelem Flexum Trade a. s. Praha, doda tek
č. 1 smlouvy o realizaci překládky sítě elek tro -
nických komunikací č. HK 2020_0008 v rám ci
1. etapy regenerace sídliště U sokolovny v Pře -
 louči se společností CETIN a. s. Praha, projednal
se zde a schválil také dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo, uzavřené na stavbu technologické čás-
ti kluziště se společností BaP holding a. s. Brno,
kterým se sjednaný termín dokončení díla
upravuje do dvou etap, z nichž I. etapa pro
zimní provoz bude dokončen do konce roku
2020 a II. etapa pro letní provoz do 31. 3. 2021
z důvodu dodržení kvalitních podmínek pro
její provádění. 

Zastupitelstvo města
Dne 17. 12. 2020 se konalo v sále Občan -

ské záložny XIV. Zasedání Zastupitelstva
města Přelouče opět za zpřísněných hygienic -
kých opatření. Starostka města přednesla za-
stupitelům informace o činnosti rady města
v období mezi XIII. a XIV. zasedáním zastupitel -
stva, projednaly se návrhy a stanoviska majet -
kového výboru ze dne 9. 12. 2020 a finančního
výboru ze dne 9. 12. 2020, návrhy a stanoviska
OV Mělice ze dne 15. 11. 2020, OV Klenovka
ze dne 13. 11. 200 a OV Lohenice ze dne 13. 12.
2020, schválil se návrh rozpočtu města Přelou -
če na rok 2021, zastupitelé vzali na vědomí in -
formaci o výši skutečných nákladů města na
sběr a svoz netříděného komunálního odpa-
du. Schválila se také změna č. 4 zřizovací lis-
tiny příspěvkové organizace Kulturní a infor-
mační centrum města Přelouč a změna č. 5
zřizovací listiny příspěvkové organizace Tech-
nické služby města Přelouče.

Veškerá usnesení z rady a zastupitelstva města
naleznete na webových stránkách.     MG
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DŮLEŽITÁ INFORMACEDŮLEŽITÁ INFORMACE
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, DOVOLUJEME SI VÁS INFORMOVAT,

ŽE VEŠKERÝ SORTIMENT ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK
ZE ZRUŠENÉ LÉKÁRNY V AGŘE JE NYNÍ K DOSTÁNÍ

V LÉKÁRNĚ U ZLATÉHO RAKA VE ZBOROVSKÉ ULICI.

� JE ZDE MOŽNOST PARKOVÁNÍ PŘÍMO U LÉKÁRNY
PO DOBU VÝDEJE LÉKŮ A ZDR. POTŘEB PARKOVÁNÍ ZDARMA�

· ZDRAVOTNÍ OBUV
CHODÍTKA
ORTÉZY
BANDÁŽE

·
·
·

· REHABILITAČNÍ POMŮCKY
ZDR. PUNČOCHY
ORTOPEDICKÉ VLOŽKY
BERLE, HOLE

·
·
·

Lékárna U Zlatého raka Zborovská 51, 535 01 Přelouč
Tel.: 466 672 918 E-mail: zlrak@seznam.cz

Program doplnění dřevin městské zeleně v roce 2020 – 3. etapa 

Nový zákon o odpadech
a jeden z jeho dopadů pro obce
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Nápad na tvoření vánoč-
ních zápichů přišel v do-
bě, kdy již bylo jisté, že se
letos nebudou moci ma-
minky s dětmi z Rodinné-
ho centra Sluníčko Přelouč
vydat za klienty Domova
u fontány a tak jako kaž-
doročně jim na Vánoce za -
 zpívat lidové písně, kole-
dy, ale i zacvičit, zatančit,
předat vyrobené dáreč -
ky a popřát krásné svát-
ky. Mís  to osobního setká-
ní tedy maminky spustily
facebookovou výzvu na

domácí tvoření vánočních zápi-
chů. Ochotné maminky a ba bič -
ky z Přelouče a okolí společně
s dětmi vyrobily 174 zápichů,
kte ré se předaly paní ředitelce
Domova u fontány Danuši Fo -
micze wové v pátek 18. prosince
2020. Děkujeme všem, kdo vyrá -
 běli a věříme, že dárečky udělají
klien tům radost.

RC Sluníčko Přelouč
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UPOZORNĚNÍ
Od 1. ledna 2021 do 30. června 2021 se hradí místní
poplatek za odpad na rok 2021 a místní poplatek za
psa na rok 2021!

Místní poplatek za odpad na rok 2021

–  Místní poplatek za odpad za každou 
    přihlášenou osobu v ob ci a místních částech 600,- Kč

–  Místní poplatek za odpad za stavbu určenou 
    k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
    ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba 600,- Kč

–  nutná ohlašovací povinnost k evidenci – pokud nebude
splněna ohlašovací povinnost vlastníkem nemovitosti,
správce daně může uložit pokutu do výše 500 000,00 Kč
(§ 247a zákona 280/2009 Sb. – daňový řád)

POZOR – při platbě vždy uvádět u KAŽDÉ osoby přiděle -
ný variabilní symbol – zjištění na Městském úřadě v Pře-
louči (oddělení pohledávek a přestupků, pokladna), číslo
účtu: 19-1425561/0100 KB, a.s.

Místní poplatek za psa na rok 2021

–  doba splatnosti od 1. ledna 2021 do 30. června 2021
–  u nově přihlášených psů v roce 2021 – doba splatnosti 
    do 30 dnů od data poplatkové povinnosti
–  povinnost přihlásit a platit za psa starších 3 měsíců
–  sazba poplatku: 

    a) za prvního psa držitele přihlášeného v obci 
    – v rodinném domě v části města Přelouč 360,- Kč
    – v ostatních případech 
    – v části města Přelouč 1 200,- Kč
    – v částech města Lohenice, Mělice, 
    – Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota 
    – a Škudly 120,- Kč

    b) za druhého a dalšího psa držitele 
    přihlášeného v obci 
    – v rodinném domě v části města Přelouč 540,- Kč
    – v ostatních případech 
    – v části města Přelouč 1 500,- Kč
    – v částech města Lohenice, Mělice, 
    – Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota 
    – a Škudly 360,- Kč

    c) za psa, jehož držitelem je osoba
    starší 65 let
    – za prvního psa 120,- Kč
    – za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč 

POZOR: 

Od 1. 1. 2021 jsou nadále, mimo stávajícího osvobození, osvo -
bo zeny osoby, které jsou závislé na jiné fyzické osobě a osoby
s prů kazem ZTP.

U poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního,
vdov  ského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem přijmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu platí
úleva – sazba za prvního psa 120,- Kč, za druhého a dalšího
psa 300,- Kč.

Vzhledem k povinnosti čipování psů od 1. 1. 2020 jsou po -
platní ci povinni nahlásit na Městském úřadě v Přelouči evi-
denční číslo a typ elektronického čipu nebo číslo tetování,
jímž byl pes ozna čen, a datum čipování či tetování psa, které
doloží potvrzením vydaným odborně způsobilou osobou,
která provedla označení psa elektronickým čipem nebo te-
továním.

Další informace: 

Obecně závazná vyhláška Města Přelouč č. 8/2019 o místním
poplatku za svoz komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška Města Přelouč č. 7/2019 o místním
poplatku za psa

1/21

Platná obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o veřejném pořádku
Dne 27. 11. 2020 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 2/2020 o veřejném pořádku. Zásadní změ -
nou, kterou tato obecně závazná vyhláška přináší je celodenní zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích
v ulici Hradecká. Tento zákaz se nevztahuje na schválené restaurační předzahrádky v rámci jejich provozní doby. Poru-
šením zákazu konzumace alkoholu v ulici Hradecká se případný pachatel může dopouštět přestupku proti pořádku v územ -
ní samosprávě tím, že poruší povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce, za což mu může být uložena po-
kuta. Text obecně závazné vyhlášky najdete na stránkách města: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení – Obecně
závazná vyhláška č. 2/2020 – Oficiální stránky Města Přelouče (www.mestoprelouc.cz).

Pro pamětníky Tesly Přelouč
Vážení pamětníci, tesláci.
Tato doba nutí starší generaci uzavírat se doma. Co dělat. Pro ty, kteří
ve své době pracovali na níže uvedených programech, máme nabídku.
Pro zpracování informací sháníme podklady, dokumentace, vzorky vý -
robků do muzea Tesly Přelouč.

Rámově-technická data, popisy, zaměření, použití apod. u těchto vý-
robků – SM 570, VP 88/B – 160, AURA, K 11, KM 300, KP 312, KM 200,
B7 133, Štít 2, B 135, SM 291, SM 201, 691, SM 685, MM 83, SMD 562,
LT 1010, SK 400, SK 401, VAM 805A.

Děkujeme za každou informaci a pomoc při dohledání dat k těmto
modelům.

Dále připravujeme článek o dvou „ikonách Tesly Přelouč“, o hlavním
konstruktérovi T 58 Ing. Kadlecovi a konstruktérovi posledních tranzi -
storových příjimačů Ing. Síbrovi. Vše kolem nich – informace, příběhy
pozadí vývoje, „drby“, prostě vše kolem jejich práce v Tesle, případně
i mimo Teslu.

Pokud by byla i nějaká zajímavá, úsměvná historka z Tesly, neodmítne -
me a budeme vděčni. Vždyť život nebyl černobílý. Uvítáme i zajímavé
fotografie, děkujeme alespoň za jejich zapůjčení.

Regionální muzeum Tesly Přelouč
a elektrotechnického průmyslu v Přelouči

Petr Schejbal
Hálková 1786, Přelouč

Telefon 604 116 702

Vánoční zápichy pro klienty Domova u fontány
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Mnozí čtenáři si nejsou jistí, kdy mohou do
knihovny vyrazit a kdy je třeba nejdřív si kni-
hy zamluvit. Je to velmi jednoduché. 

3. stupeň PES – knihovny jsou otevřené pro
veřejnost, čtenáři si mohou vybírat ve vol ném
výběru na půjčovnách. Je nutné dodržovat plat -
ná nařízení, tedy dezinfekce, roušky a rozestu-
py. Obsluha v knihovně reguluje počet návštěv -
níků. Je také možné využít donáškovou službu,
která se domlouvá telefonicky.

4. stupeň PES – knihovny mají otevřené vý -
dejní okénko a je možné knihy vrátit a půjčit si,
pokud má čtenář předem objednáno. Cílem

je co nejkratší kontakt. V případě přeloučské
knihovny čtenáři zvoní v půjčovních hodinách
na zvonek vedle dveří do knihovny. Knihy a ča -
sopisy je možné objednávat podle online ka-
talogu nebo jiného výběru. Čtenář může k za-
mluvení využít telefon 466 959 715, případně
Facebook, kontaktní formulář na www.knihov -
naprelouc.cz nebo email prolongace.knihov-
na@seznam.cz. V případě, že čtenář přesně neví,
co by si chtěl půjčit, může si nechat připravit
nabídku knih a časopisů obsluhou v knihov-
ně. Volný výběr není bohužel možný a donáš -
ková služba je povolena podle vážnosti situa -

ce. Všem čtenářům jsou výpůjčky automaticky
prodlužovány, pokuty za pozdní vrácení roz-
hodně nehrozí.

5. stupeň PES – knihovny jsou uzavřeny, ne -
ní možné si nic vypůjčit, vracení probíhá bez-
kontaktně. V mimořádných případech je možné
především pro studenty umožnit bezkontakt -
ní vypůjčení dezinfikovaných studijních ma-
teriálů, které prošly karanténou. Všem čtená-
řům jsou výpůjčky prodlužovány.

Vrácené knihy jsou dezinfikovány a dávány
do karantény, aby nebylo ohroženo zdraví čte -
nářů.            L. Hývlová
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Virtuální univerzita třetího věku
Současná situace příliš nepřeje vzdělávání dospělých. Ale naštěstí ne

při každém studiu musí být studenti osobně přítomni. Městská knihov -
na Přelouč organizuje už čtyři roky Virtuální univerzitu třetího věku. Se -
nioři během tohoto studia pronikají nejen do tajů mnoha zajímavých
oborů, ale navíc se postupně učí také pohybovat ve virtuálním prosto -
ru internetu a pracovat s výpočetní technikou. Jejich zdatnost se se-
mestr od semestru zdokonaluje a není proto divu, že ve chvíli, kdy se
celé studium nejen pro ně, ale i pro jejich vnoučata, přesunulo pouze
na internet, dokázali se naši senioři bez problémů přizpůsobit.

Jsme velmi pyšní na to, že letní semestr VU3V 2020 (Michelangelo
Buonarroti) dokončilo všech 38 studentů bez nejmenších problémů
a mnozí z nich už mají dokonce po absolvování šesti semestrů nárok
na promoci. 

Všem blahopřejeme a ceníme si jejich odvahy i odhodlání nevzdat
se i za značně ztížených podmínek.

Nový semestr s tématikou lidského zdraví začne ve čtvrtek 11. úno-
ra 2021. Prosíme všechny zájemce z řad zkušených studentů i úplných
nováčku, aby se do té doby ke studiu přihlásili v Městské knihovně Pře -
louč, kde mohou také uhradit studijní poplatek 300,- Kč. Podle situace
se buď ve 13.00 sejdeme v zasedací místnosti MÚ, nebo se propojíme
virtuálně, ale společně jistě zvládneme všechny překážky, které před
námi budou, stejně, jako se nám to dařilo dodnes.

L. Hývlová

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA 2020
Mezinárodní projekt, určený především rodičům a dětem, které

ještě nechodí do školky, uzavírá v Městské knihovně Přelouč již třetí
rok své činnosti. Připravili jsme proto pro naše malé čtenáře vánoční
rozloučení, při kterém jsme jim předali krásné dárečky, připravené Ná-
rodní knihovnou v Praze. Situace nebyla na konci roku nijak lehká, ale
po velmi malých a téměř rodinných skupinkách jsme mohli přece jen
děti v knihovně přivítat. 

Děkuji svým kolegyním, že věnují projektu svůj čas i energii a přeji do
dalšího roku jim i rodičům a dětem víc příležitostí se setkat a potěšit
s knihami a pohádkami, rozvíjet předčtenářské dovednosti i navazo-
vání prvních sociálních kontaktů.

L. Hývlová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Jak fungují knihovny při různých stupních systému PES

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘELOUČI NABÍZÍ NOVÉ KNIHY a TĚŠÍ SE NA VÁS V LEPŠÍCH ČASECH
KRÁSNÁ LITERATURA
FORMÁNEK, Josef
Kniha o tichu. Praha: Gekko, 2020.
Velmi niterně laděná autobiografic -
ká kniha svérázného českého auto-
ra. Z krátkých příběhů, vzpomínek,
zamyšlení, dopisů i veršů sestavil vý -
razný český literát a cestovatel kni-
hu, v níž vypráví o svých láskách, vzle -

tech a pádech, o zvláštních náhodách
a věcech mezi nebem a zemí, o klidu,
tichu a vnitřních tajemstvích.
FERRANTE, Elena 
Prolhaný život dospělých. 
Praha: Prostor, 2020. 
Podmanivý příběh o cestě z dětství
do dospělosti, odehrávající se v Nea -
poli v 90. letech 20. století.

LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
JANIŠOVÁ, Ivana 
Popletený svět. 
V Praze: Fragment, 2020. 
Maminka je v porodnici a Bětka mu -
sela na pár dní k babičce na vesnici.
Babička má však velmi svérázný ja-
zyk a její věty plné pořekadel a pří-

sloví jsou pro Bětku nekonečnou
studnicí údivu.

NAUČNÁ LITERATURA
Životopisy
MOORE, Demi 
Život naruby: můj skutečný příběh.
[Praha]: IFP Publishing, ©2020.

JK

Přání
Dne 18. prosince 2020 

oslavili manželé 
Věra a Josef 
JELÍNKOVI 

z Přelouče 
50 let společného života.

Hodně zdraví a štěstí 
do dalších let 
přeje SPOZ.

Přání
Zlatou svatbu 

oslavili 19. 12. 2020 
Jitka a Jiří 

MYŠIČKOVI. 

Velice gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví, 

lásky a spokojenosti 
i do dalších společných let

SPOZ.

Jubilanti listopad

Marie Šoltová                             93 let
Vlasta Staňková                          90 let
Ivan Koštial                                  85 let
František Dašek                          80 let
Bohuslav Kubát                          80 let

Zlatá svatba                                           

Květuše a Josef Špásovi            27. 11.
                    

Jubilanti prosinec                        

Vlasta Tylerová                           97 let
Marie Řezníčková                       93 let
Josef Volejník                              91 let
Eva Hněvsová                              90 let
Marie Jurová                               90 let
Věra Špácová                              90 let
Zdeňka Kopcsová                      90 let
Božena Bubeníková                   89 let

Helena Walterová                      88 let
Ludvík Vorlíček                           88 let
Danuše Jičínská                          87 let
Dagmar Kutílková                      87 let
Miroslav Zářecký                        86 let
Hana Burešová                            86 let
Ludmila Riegrová                       86 let
František Doležálek                   86 let
Milada Dušková                         85 let
Jitka Polanská                              80 let
Jaroslav Švejda                            80 let
Božena Štajnerová                     80 let
Květa Hukalová                          75 let
Eva Holubová                             75 let
Jaroslav Hon                                75 let
Josef Brom                                   75 let

Zlatá svatba

Věra a Josef Jelínkovi                18. 12.
Jitka a Jiří Myšičkovi                  19. 12.

PŘELOUČÁCI 

Přání
Dne 14. prosince 2020

oslavila své životní jubileum, 70 let

paní Miloslava WIESNEROVÁ. 

Hodně zdraví, štěstí, lásky 
a mnoho spokojených let 

jí přeje manžel Alois, 
synové Milan s rodinou, 

Aleš s rodinou, 
dcera Jana s rodinou, 

vnučka Lucka s rodinou, vnuci Alešek a Martínek, 
pravnoučátka Nikolka a Matýsek 
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VÝUKA NA DÁLKU A JÁ
Přesně tak znělo v červnu zadání slohového

cvi čení loňským třídám 7. A, 7. B a 8. A. Žáci se
měli nad tématem zamyslet a své postřehy a po-
city shrnout na papír. Většina jistě věřila, že až se
v září otevřou školy, bude to už na pořád. A jak
to vše tehdy viděli?

Jako velké mínus všichni uvedli, že musí být
zavřeni doma a nemohou se vidět ani s kamará -
 dy, ani s vyučujícími. Shodovali se v tom, že občas
je velmi těžké snažit se pochopit látku bez vy -
světlení. Postěžovali si také na počáteční chaos
v zadávání domácích prací a horu úkolů. Někte-
ré dokonce lenošení doma úplně odradilo od pl -
nění školních povinností.

Většinou se žáci shodovali v tom, že největším
kladem výuky na dálku byla možnost vstávání
„kdy chci“. Líbilo se jim, že si můžou učení roz -
vrh nout podle toho, jak jim to vyhovuje. Někteří
ode sílali hotové úkoly i po půlnoci. Oceňovali, že
mohou trávit více času s rodinou a že jim rodiče
či sourozenci pomáhají s učením. Vnímali jako
plus také to, že doma mají na učení více klidu a ne -
jsou nervózní jako ve škole. Pochvalovali si zave -
dení videokonferencí, což jim malinko nahradilo
možnost vídat své spolužáky. 

Mezi vyjmenovanými pozitivy se objevilo i za -
jímavé zjištění, že někteří našli oblibu v předmě-
tech, které je normálně nebaví. Dokázali se zlepšit
ve spoustě věcí a překonat sami sebe, naučili se vy -
hledávat informace v učebnicích a na interne tu,
a dokonce i řada z nich přiznala, že jim škola chybí. 

Když tuto práci psali, netušili, že se situace na
podzim zopakuje. Tentokrát jsme se zeptali na
po city z distanční výuky všech žáků 4. až 9. tříd.
Jejich odpovědi se často shodovaly s názory již
zmíněnými. Pochvalovali si online rozvrh, který
je držel alespoň v minimálním školním režimu,
a byli rádi, že u toho nemusí nosit roušku. Spáči
ocenili online výuku v pozdějších hodinách, do-
jíždějící uvedli jako plus, že nemusí včas na auto -
bus a vůbec se někam přesouvat, a spousta žáků
dala za pravdu přísloví „Všude dobře, doma nej -
lé pe.“ To, že si můžu udělat úkol a učit se, kdy chci,
uvedla mezi plusy dobrá polovina dotazovaných.
Objevovaly se také vtipné poznámky, jako že je
fajn, že pejsek není sám doma, že sedím na měk-
kém a že rodiče mi koupí novou židli, když sedím
tak dlouho u stolu.

Největším negativem bylo samozřejmě opět
to, že se žáci nevidí se spolužáky, a veliká spousta
uvedla, že se jim stýská i po učitelích. Ti totiž prý
látku lépe vysvětlí a někdy je s nimi i sranda. Pro -
blém s technikou byl druhým nejčastějším mínu -
sem – nešlo se připojit, kontakt vypadával, bylo
špatně rozumět. Děti si také posteskly, že jim chy -
bí hudební, tělesná a výtvarná výchova. Dokon-
ce postrádaly možnost koupit si něco po vyučová -
ní v samoobsluze. Úsměvně působily názory, že
ve škole mám mozek na 100 %, doma jen na 50,
rušily mě hlasy a zvuky z jiných domácností nebo
celý den doma – to je nuda.

Koncem listopadu se většina dětí do školy
vrátila. Z jejich úsměvů a radostných pohledů by -
lo jasné, že ve škole se jim zkrátka líbí, i když je
s ní spojena řada starostí a někdy možná pro ně-
koho nepříjemných okamžiků.

Výuka na dálku a já
Když vláda 10. března uzavřela školy z důvo-

du nebezpečné infekce, nikdo z nás netušil, že se
do školních lavic už do konce roku nepodíváme.
Nám žákům začala výuka na dálku.

Moje úplně první emoce byly pozitivní, nebu -
deme chodit do školy, budeme doma a budu mít
od všeho klid. Kdybych jen věděla... Moje před-
stavy byly ale dost naivní. Ve skutečnosti je to
všechno jinak. Rozhodlo se, že budeme mít vý-
uku na dálku, vyučovací hodiny v podobě video -
hovorů a komunikaci s učiteli přes mail. Konečně
mi začalo docházet, že asi nebudeme mít úplně
volno od všeho. 

První týdny to šlo, úkoly jsem dělala tak, jak
jsem měla, učila se to, co jsme se učit měli, na vi -
deo hodiny jsem chodila a rychle si zvykla na ten -
to styl výuky. Pak ale přišlo to, co jsem očekávala.
Přestalo mě všechno bavit, úkoly jsem nedělala
včas, kolikrát vůbec, na video hodiny jsem necho -
dila, protože se mi nechtělo a já to nepovažova -
la za důležité. Během posledních dní jsem se ně-
jak sebrala a snažila se to všechno dohnat. Úkoly
jsem opět začala dělat a odesílat, dokonce jsem
se přinutila i k video výuce, a tak hrozné to nebylo. 

Kdybych to měla shrnout, určitě bych tuto si -
tuaci brala jako prospěšnou z pohledu výuky. Vy -
zkoušela jsem si něco nového, zejména výuku na
dálku jsem si chtěla vždycky zkusit. Nemusím ně -
jakou velkou společnost a to, že jsem byla doma
a nemusela chodit mezi lidi, mi celkem vyhovo-
valo. Jako výhodu vidím i to, že když se mi něco
v danou chvíli nechce, odložím to, navíc se můžu
i učit a jíst u toho. Učím se převážně odpoledne
a nemusím vstávat brzo. Na druhou stranu, po
pár určitých lidech už se mi stýská, ale někteří mi
opravdu nechybí. Výuka na dálku mě celkem ba -
vila a dala mi něco do budoucna, hlavně to, mít
soudnost a umět se zamyslet sama nad sebou. 

Eliška Chlubnová, 7. B (nyní 8. B)
(červen 2020)

Výuka na dálku a já
Když vláda 10. března uzavřela školy z důvo-

du nebezpečné infekce, nikdo z nás netušil, že se
do školních lavic už do konce roku nepodíváme.
Nám žákům začala výuka na dálku.

Mně osobně to přišlo jako správné rozhod-
nutí omezení šíření viru, ale nevěděla jsem, kdy
to skončí. Učitelé nám žákům začali posílat úkoly
k vypracování a já si každý z nich pilně označova -
la a zapisovala. Zpočátku to bylo zmatené, každý
učitel měl jiný termín odevzdání. Chápala jsem
to, protože i učitelé si zvykali na něco nového a do -
posud neznámého. 

Za pár týdnů se dohodli, že úkoly budou po-
sílány v úterý a my budeme mít čas do následují -
cího pondělí vše odevzdat. Dny se měnily v týdny
a týdny v měsíce a já jsem zajela do kolejí, z kte-
rých jsem doposud nevyjela. Úkoly jsem si už ne -
označovala, jenom jsem hvězdičkovala emaily, na
které jsem ještě neodevzdala práci. Chodila jsem
na pět videohovorů týdně a stále posílala úkoly.
Když si vzpomenu na můj první videohovor, mu -
sím se smát, jak jsem s kamarádkou na skupině
odpočítávala čas, kdy společně klikneme na od-
kaz z matematiky. Klikli jsme, ale nic se nestalo.
Po chvíli jsme se připojily do videohovoru a výuka
probíhala jako normálně, jenom přes video. Čím
déle jsem trávila čas doma, tím více jsem si začí -
nala uvědomovat, že škola nic tak hrozného není,
jsou tam kamarádi, zábava a nějaké ty testy jsou
„přežitelné“. Celou dobu mě vrtalo v hlavě, jak to
bude s vysvědčením, jestli žádné nebude, nebo bu -
de jako normálně, protože pořád si stojím za vý-
borným vysvědčením a průměrem na přihlášky.

Učení na dálku mě hodně pomohlo v tom,
že si umím najít potřebné informace a neobvyklá
zkušenost se vždy hodí. Teď se čas pomalu krátí
ke konci školního roku a já půjdu naposled po let -
ních prázdninách do základní školy. 

Lucie Matoušková, 8. A (nyní 9. A)
(červen 2020)

Velkou událostí pro všechny prvňáčky je den,
kdy do rukou dostanou slabikář. Slavnost slabiká -
ře, jak se této akci říká, probíhala v 1. A 30. listo -
padu a v 1. B a 1. C 2. prosince už od samého rá-
na. Děti společně plnily několik úkolů, které se
týkaly probraných písmenek z živé abecedy, hraní
si se slabikami, slovy a obrázky. Za jejich správné
rozluštění dostaly klíče pro pana krále z Písmen-
kového království. Celé dopoledne doprovázené
básničkami a písničkami skončilo slavnostním
předáním krásných slabikářů malým čtenářům.
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Život dětem
Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000. Posláním je po-

moc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rám -
ci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní si-
tuaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
Každoročně prodáváme ve škole kartičky a náramky. Letos
v září jsme poslali na pomoc dětem 3 400 Kč.

Dějepisná olympiáda on-line
Ve čtvrtek 19. 11. se konalo školní kolo dějepisné olympiá -

dy, která je určena žákům 8. a 9. tříd. Téma bylo „Labyrintem
barokního světa (1556–1781)“. Žáci prokázali své znalosti ře -
šením různorodých úkolů, které byly zaměřeny na české i svě -
tové dějiny, kulturu, náboženství, hospodářství i každodenní
život našich předků. V zadání olympiády byly i otázky, které by -
ly zaměřeny na třicetiletou válku a bitvu na Bílé hoře, od které
letos uplynulo 400 let. Olympiáda se konala v době distanční

výuky, proto probíhala on-line. První místo obsadil Vojtěch
Ma tička z 9. B, druhý byl Jakub Heblík z 9. A a třetí Lukáš Vě-
říš z 9. A. Jim i všem zúčastněným gratulujeme a přejeme dal-
ší úspěchy!
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lace, vodovodního řadu, otopné soustavy, sociál -
ního zázemí jednotlivých pokojů, vybudování
4 nových pokojů pro zvýšení kapacity domova
mládeže a nových společných prostor – posi-
lovny, klubovny a kuchyňky). Druhou částí je vy -
budování nových moderních učeben pro výuku
grafických oborů, fotografického ateliéru a dílny
pro výuku oboru Tiskař na polygrafických stro-
jích. Tyto části budou realizovány tak, aby se žáci
mohli nastěhovat do zrekonstruovaných ubyto -
vacích prostor domova mládeže na podzim 2021
a aby výuka praktického vyučování mohla být za -
hájena v září 2022. Třetí částí je investice do zatep -
lení objektu, nové fasády, výměny oken a kotlů.
Tato část by měla být zahájena na jaře 2022 a bu -
de ukončena v červnu 2023.

Co vaši školu čeká v letošním roce?
Jak jsem se již zmiňoval výše, tak nás čeká spou -

 sta práce. Zahájíme přestavby a investice, na kte -
ré se moc těšíme. Zároveň budeme realizovat ně -
kolik projektů.

Začátkem letošního roku bude zahájen pro-
jekt I-KAP 2 (Implementace krajského akčního
plánu) s finanční podporou přibližně 2,2 milionů

korun, který bude zaměřen na podporu vybave -
ní výuky grafických oborů a spolupráci se základ -
ními školami. Budeme spolupracovat se základ-
ními školami ZŠ Smetanova Přelouč, ZŠ Choltice
a ZŠ Pardubice – Svítkov. Spolupráce bude za-
měřena na kroužky a aktivity pro žáky těchto
škol, přičemž tito žáci se seznámí se základními
grafickými technikami, tvorbou videí a moderní
fotografickou technikou.

V březnu očekáváme přihlášky ke studiu mi-
mo jiné do dvou nových maturitních oborů Fo-
tograf a Polygrafie, které budeme od září 2021
vyučovat na naší škole.

V červnu nás navštíví v rámci programu Eras -
mus+ žáci ze školy v turecké Ankaře a společně
s našimi žáky budou realizovat projekt s názvem
Odpadky nepatří jen do koše/Don't Throw Your
Waste Away – Make ART Not Pollution. Cílem
projektu je zvýšit povědomí žáků o nakládání
s odpady a možnostech recyklace a upcyklace vy -
hozených věcí. V průběhu projektu je pro žáky na -
plánováno několik aktivit, během kterých budou
uklízet a čistit vybrané lokality na Přeloučsku, tří -
dit, recyklovat a uchovávat vhodný odpad, ze kte -
rého budou později tvořit umělecká díla.

O letních prázdninách proběhnou v rámci pro -
gramu Erasmus+ další zahraniční studijní poby-
ty pedagogů zaměřené na jazykové vzdělávání.
Společně s kolegy absolvujeme kurzy na Maltě,
ve Španělsku, Velké Británii, Irsku a Německu.
Celkem proběhne 14 těchto pobytů.

V říjnu žáci naší školy navštíví ankarskou Tu-
nali Academy a budou sdílet své zkušenosti v rám -
ci již zmiňovaného projektu.

A v závěru roku se už budeme připravovat na
další přestavby a investice, které nás budou če-
kat od jara 2022.

Co byste popřál čtenářům do roku 2021?
Všem čtenářům bych chtěl popřát, aby ten

letošní rok byl pro ně maximálně úspěšný a plný
zdraví a štěstí. Aby nás už konečně opustil ten
„strašák“, který nás provázel prakticky celý uply-
nulý rok 2020. Abychom mohli v klidu a společ-
ně trávit chvíle ve škole i mimo ni a aby se mohly
budovy Gymnázia a Střední odborné školy v Pře -
louči opět otevřít každému – žákům i zájemcům
o studium. 

Těšíme se na Vás!
Ptal se Ondřej Vojtěch

ZUŠ Přelouč úspěšná v projektu Piana do škol
V rámci grantové výzvy Piana do škol, kterou vyhlásila nadace Karel Ko -

márek Family Foundation, byla Základní umělecká škola Přelouč vybrána
mezi 45 vzdělávacích institucí z celé České republiky, která se zúčastní ve-
řejné sbírky na nákup nového pianina pro žáky školy. Do projektu Piana do

škol, v němž rodinná nadace Karla Komárka českým školám věnuje celkem
11 nástrojů za 5,3 milionu korun, se zapojilo celkem 152 škol. 

Z toho, že byla Základní umělecká škola Přelouč vybrána mezi ty, které si
zaslouží dle odborné komise podporu, máme velkou radost. V komisi za-
sedly významné osobnosti české hudební scény, jakými jsou např. klavírní
virtuos Ivo Kahánek či ředitel mezinárodního hudebního festivalu Dvořá -
kova Praha a klavírista Jan Simon. 

Přestože přeloučská ZUŠ neobdržela klavír přímo díky hodnocení od-
borné komise, byla vybrána do další aktivity nadace Karla Komárka, kterou
je veřejná sbírka na pianina pro školy, které se v hodnocení umístily na
17.–56. místě. Žákům ZUŠ Přelouč tak může pomoci k novému nástroji ja -
kákoli fyzická či právnická osoba pomocí finančního daru. Ten je možné po -
slat pomocí webových stránek https://pianadoskol.cz/ Přispět může veřej -
nost jakoukoli částkou, jejíž stoprocentní výše bude použita nadací na nákup
nového pianina. 

Počin nadace Karel Komárek Family Foundation chápeme jako projev
národní hrdosti a podpory. Všem 11 školám, které získaly od nadace ná-
stroj a dalším 5, kterým nástroj již věnovala královéhradecká firma světo-
vého věhlasu Petrof, moc gratulujeme a z celého srdce přejeme, ať se všem
dětem i učitelům dobře hraje! Pevně věříme, že díky veřejné sbírce budou
i naši žáci v dohledné době využívat nový nástroj.
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Zelený ParDoubek 2020
Na konci minulého školního roku se naše ško -

la přihlásila na ekologickou konferenci ParDou-
bek. Tato konference byla určená koordináto-
rům EVVO (Environmentální výchova, vzdělávání
a osvěta) v pardubických školách. Konference pro -
běhla – z důvodu nastalé situace online – v lis-
topadu tohoto školního roku. Naše škola se na
této konferenci umístila na třetím místě. Jednot-
livá umístění byla školám přidělována podle pří-
stupu k environmentální výchově na daných ško -
lách, zapojení žáků do této problematiky nebo za
případnou mezinárodní spolupráci na environ-
mentálním poli.

Naše účast byla podmíněna vytvořením pre-
zentace, která obsahovala jak realizované, tak i plá -
nované projekty a aktivity. Tyto aktivity jsou často
součástí běžného chodu školy, ale sahají i za její
stěny do komunity našeho města. Na kon ferenci

jsme tedy prezentovali dosavadní úspěchy a akti -
vity, mezi které patří i aktivní účast na ekologicky
zaměřených soutěžích jako je Ekologická olym -
piáda nebo výtvarná soutěž Zdravá a nemocná
příroda Pardubického kraje, ale také aktivní účast
na loňské Noci vědců Univerzity v Hradci Králo-
vé. Dále jsme se mohli pochlubit plány na venkov -
ní učebnu, kterou bychom chtě li realizovat v dal-
ším roce na pozemku školy spo lu s bylinkovou
zahrádkou a naučnou přírodo věd nou stezkou.

Mezi další zajímavosti našeho příspěvku pat-
řila i právě začínající mezinárodní spolupráce
s Tu reckou školou Tunali Academy v Ankaře.
Spolu práce nabízí našim žákům nejenom envi-
ronmentální aktivity, ale i možnost zdokonalit
se v komunikaci v cizím jazyce. Tento projekt je
zaštítěn evropským projektem Erasmus+, díky kte -
rému se našim žákům pokryjí náklady na mobi-
litu, která je součástí mezinárodní spolupráce
a díky které se naši žáci podívají do Turecka, kde

budou spolupracovat se svými zahraničními
part nery. Náš projekt nese název „Odpadky ne -
mu sí do koše – tvořte umění, ne odpad“. Cílem
projek tu je zlepšit povědomí našich žáků o pro -
blematice nakládání s odpady a ukázat jim mož-
nosti, jak odpad správně recyklovat či upcyklo-
vat. Současně je cílem zapojit do projektových
aktivit i městskou komunitu a hledat řešení, jak
předcházet hromadění odpadu v městských a pří -
 městských oblastech.

Kateřina Klapková a Eva Kroft
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Jak byste z pohledu vaší školy zhodnotil uply-
nulý rok?

Každý mi asi dá za pravdu, že uplynulý rok
2020 byl pro nás všechny jiný než roky předešlé.
V březnu se zavřely všechny školy a nikdo nevě-
děl, na jak dlouho to bude. Nikdo z nás na to ne -
byl připraven. Všichni jsme museli začít výuku úpl -
ně nově – distančně. Budova školy se najednou
ocitla bez žáků a o přestávkách nebyl na chod -
bách slyšet ten všem pedagogům známý ruch. 

Vzniklou situaci se nám však podařilo využít
a ihned jsme zahájili další plánovanou rekon -
strukci vnitřních prostor budovy teoretické vý-
uky. Proměnou začaly procházet společné pro-
story. Došlo k výměně již starého obložení chodeb
nebo jsme natřeli dveře do učeben a kabinetů.
A také jsme vytvořili odpočinkové relaxační zó-
ny pro žáky, což se nám povedlo díky finanční pod -
poře Spolku přátel Gymnázia a Střední odborné
školy Přelouč. 

V únoru jsme zahájili projekt financovaný
z prostředků EU – Šablony II. – s finanční pod-
porou 1,7 milionu korun. Projekt je mimo jiné za -
měřený na podporu znevýhodněných žáků, sdí-

lení zkušeností pedagogů mezi jednotlivými ško -
lami, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, projek-
tové dny a kluby komunikace žáků v cizím jazyce.

V září jsme za podpory Pardubického kraje,
města Přelouč a sociálních partnerů vyhlásili již
2. ročník soutěže Hledáme mladého grafika. Vzhle -
dem k pandemii Covid-19 jsme byli nuceni slav-
nostní vyhlášení výsledků posunout na začátek
února 2021.

V říjnu byl zahájen projekt Odpadky nepatří
jen do koše, který je zaměřen na spolupráci se

školou v turecké Ankaře a běží v rámci progra-
mu Erasmus+. Finanční podpora činí 19 223 eur.

V listopadu prošlo kompletní obnovou vy-
bavení pokojů a společenské místnosti v domo-
vě mládeže v celkové výši 560 tisíc korun.

Díky finanční podpoře od našeho zřizovate-
le – Pardubického kraje – se podařilo připravit
investiční projekty v celkové výši téměř 100 mi-
lionů korun. Tyto peníze využijeme na rekon-
strukci výukových a ubytovacích prostor a na
projekty zaměřené na energetické úspory.

Do budovy teoretické výuky, která se nachází
v ulici Obránců míru, bude investována částka
zhruba 52 milionů korun. Tato investice se bude
týkat zateplení objektu, nových fasád, výměny
kotlů, osvětlení ve všech místnostech školy, vy-
budování rekuperačních jednotek a instalace fo -
tovoltaických panelů na střeše objektu a bude pro -
bíhat od jara 2022 do května 2023. 

Do budovy domova mládeže se sídlem v Ja-
selské ulici, která se zároveň od září 2022 stane
bu dovou praktického vyučování pro výuku gra-
fických oborů, bude Pardubický kraj investovat
v ná sledujících dvou letech částku cca 40 mi -
lionů korun. Investice budou rozděleny do třech
částí.

První část zahrnuje vnitřní rekonstrukci pro-
stor domova mládeže (rekonstrukce elektroinsta -

3 otázky pro Miroslava Pavlatu
Ředitel Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč Miroslav Pavlata hodnotí uplynulý rok a představuje
vizi blízké budoucnosti školy.
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Ve Chvaleticích učíme pro život
Kam na střední školu? Pro žáky 9. tříd a pro jejich rodiče nabírá tato otáz -

ka na naléhavosti. Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice nabízí
učební i maturitní obor.

Vzděláváme a vychováváme široce zaměřené odborníky. Absolventi se
orientují na trhu práce a nacházejí uplatnění ve firmách, u živnostníků ne-
bo jako soukromí podnikatelé. Chceme, aby od nás odcházeli profesně zdat -
ní a společensky odpovědní lidé. Dbáme na zdravé školní klima, poskytu -
jeme žákům příjemné prostředí, komplexní soubor služeb a individuální
přístup. 

Jsme škola s dlouhou tradicí, která do života i do praxe vyslala nepřeber -
nou řadu absolventů.

Příprava na „devatero řemesel“
Nabízíme tříletý učební obor Opravář zemědělských strojů, který je

svojí náplní velice univerzálním technickým oborem a poskytuje široké uplat -
nění na trhu práce v profesích opraváře strojů i automobilů, ale i řidiče, svá -
řeče, a to jak v zemědělském provozu, tak i – navzdory názvu oboru – v au -
todílnách, dílnách strojního či stavebního zaměření, v dopravě a skladovém
hospodářství.

Součástí studia je získání svářečských oprávnění (plamen, el. oblouk)
a řidičských průkazů B, T, C (os. automobil, nákl. automobil a traktor), a to
zcela zdarma jako součást výuky.

Zajímavá je i možnost získání záučních listů v oborech klempíř, kovář
a soustružník či podíl žáků na produktivní práci, za niž jsou finančně od-
měňováni.

Za zvýhodněnou cenu je možné získat další kvalifikační průkazy pro
obsluhu sklízecí mlátičky a vysokozdvižného vozíku.

Tento obor je současně zařazen do stipendijního programu Pardubic -
kého kraje, což představuje další finanční bonus pro žáky.

Po složení závěrečné zkoušky je možné pokračovat ve studiu zakonče -
ném maturitní zkouškou.

Maturitní obor
Pro žáky se zájmem zakončit studium maturitou nabízíme obor Me-

chanizace a služby.
Absolventi získají uplatnění v pozici technika provozu a služeb v oblasti

zemědělství, opravárenství, stavebního a strojního průmyslu, v dopravě. 
Jedná o zajímavou kombinaci teoretické výuky s praktickým vyučová-

ním v provozu.
Součástí studia je získání svářečského oprávnění (el. oblouk) a řidič-

ských průkazů B, T, C (os. automobil, nákl. automobil a traktor), a to zcela
zdarma jako součást výuky.

Za zvýhodněnou cenu je možné získat další kvalifikační průkazy pro
obsluhu sklízecí mlátičky a vysokozdvižného vozíku.

Tento obor je vhodný i pro budoucí soukromé podnikání nebo stu-
dium na VŠ.

Proč do Chvaletic?
Naší nespornou výhodou je vlastní plně vybavený areál, který zahrnuje

školu, dílny odborného výcviku, školní jídelnu, domov mládeže a sportoviš -

tě. Jsme školou rodinného typu, ve které se všichni vzájemně známe a se-
tkáváme. Tím se nám daří eliminovat anonymitu a budovat otevřené škol-
ní klima pro žáky i jejich rodiče. Nejrůznější projekty, workshopy, sportovní
soutěže, volnočasové činnosti a výlety přinášejí žákům i jejich učitelům zá -
žitky, na které se nezapomíná. Vzhledem k tomu, že Chvaletice jsou na hlav -
ní železniční trati, jsme současně dobře dopravně dostupní.

Rádi Vás přivítáme na našem webu i osobně ve škole.
                                                               Naděžda Kovářová, ředitelka školy
                                                              nkovarova@souzchvaletice.cz
                                                              www.souzchvaletice.cz

Linka důvěry 
Ústí nad Orlicí 
děkuje a informuje

Jménem obecně prospěšné společnosti KONTAKT Ústí nad Orlicí, kte-
rá zřizuje krajskou Linku důvěry Ústí nad Orlicí, bychom chtěli poděkovat
městu Přelouč za finanční podporu, kterou nám v roce 2020 poskytlo. Této
podpory si velmi vážíme. 

Bez podpory měst a obcí a Pardubického kraje bychom nemohli poskyto -
vat služby v neomezeném provozu, jako je poskytujeme doposud, již 25 let.

Linka důvěry je sociální službou s posláním podpořit a krátkodobě pro -
vést člověka trápením, které přesahuje jeho momentální přirozené zdroje.
Tuto pomoc poskytujeme telefonicky, přes Skype nebo e-mail. Bližší infor ma -
ce o naší službě naleznete na webových stránkách www.linkaduveryuo.cz.

V roce 2020 se na nás lidé obraceli nejen s osobními, vztahovými a další -
mi otázkami, ale také s tématy spojenými s aktuální koronavirovou situací
v souvislosti s onemocněním Covid 19.

Přejeme vedení města/obce a občanům pevné zdraví, štěstí a spokoje -
nost v roce 2021. 

Jarmila Hrušková, ředitelka o. p. s.
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Jako každý rok jsme si tento předvánoční čas
společně s dětmi v naší MŠ pěkně užili. Vše zača -
lo pořádným čertovským řáděním. Stálo to za to,
protože v každém dítěti malý čertík dřímá, a když
si vezme převlek s růžky, umí jen samé čertoviny.

Po té děti ve třídách postupně navštívila vzác -
ná návštěva – Mikuláš, Čert a Anděl. Svatý Miku -
láš s Andělem dětem předali sladké dárečky a čert
je počmoudil černým uhlíkem. Děti svorně slibo -
valy, jak budou hodné a poslušné – no, všichni
jsme zvědaví, jak dlouho jim to vydrží...

Advent je především čas klidu a očekávání.
Každý rok se v této době snažíme dětem přiblí-
žit pravou podstatu Vánoc. Ani v letošním roce
tomu nebylo jinak. Děti se seznámily s tradiční-
mi zvyky a pranostikami, na které se již v dnešní
době zapomíná. Za pomoci nádherné výstavy

v naší MŠ věnované tradičnímu pojetí Vánoc, kte -
rou vytvořily naše šikovné paní učitelky Věra C.
a Eva U., se děti dozvěděly, že adventní věnec není
jen dekorace, ale každá svíce má své jméno a vý -
znam, že štědrovečerní stůl má být prostřen pro
sudý počet lidí, že na Štědrý den se nemá uklízet,
aby se se smetím nevyneslo z domu i štěstí. Nej-
více děti zaujalo věštění ze sedmi hrnků a před-
pověď deštivých měsíců za pomoci cibulových
slupek a soli. Zajímavé bylo i porovnání dnešní-

ho štědrovečerního menu s původním o devíti
chodech.

Že advent a Vánoce nejsou jen o výběru dra -
hých dárků, ale i o pomoci druhým, jsme si s dět -
mi připomněli při výrobě vánočních přáníček pro
zaměstnance Domovu u fontány, kteří se každo -
denně, i přes svátky, starají o seniory a osoby na-
příklad s Alzheimerovou chorobou.

V každé třídě jsme si s dětmi ozdobili vánoč-
ní stromečky a Ježíšek jim nadělil nové hračky,
knížky a výukové pomůcky, aby se jim ve školce
i nadále líbilo.

Na konec bychom Vám všem chtěli popřát do
nového roku 2021 hodně štěstí a v dnešní neleh -
ké době hlavně hodně zdraví. 

Děti a kolektiv zaměstnanců 
z MŠ Kladenské Přelouč

Po poměrně klidném začátku školního roku,
kdy jsme v září provedli velice úspěšný nábor do
zájmových kroužků, přišlo velice rychlé ochlaze -
ní ve formě zákazu prakticky v termínu, kdy jsme
měli začít naši činnost. Dva měsíce čekání jsme
využili na generální úklid sklepních prostor, za-
pracovali jsme i na výzdobě a vybavení DDM. Po -
dařila se nám realizovat i určitá forma distanční
výuky pro kroužky výuky na kytaru, rybářské krou -
ž ky, angličtinu pro děti, hasiče a moderní tance. 

V prosinci 2020 jsme dostali vytoužené po-
volení na realizaci kroužků do deseti osob, za což
jsme byli samozřejmě rádi a velice nás potěšil i zá -
jem rodičů i dětí strávit v DDM poslední dva týd -
ny před vánočními prázdninami.

Pečeme pro radost
Kroužek zaměřený na základy výroby sladké -

ho a slaného pečiva. Schůzky každou středu od
15.00 hod. Lektorka je Katka Vrbová.

Šachy
Tradiční kroužek DDM, který se schází každý

pátek od 15.00 hod. Za propagaci a vedení to-

hoto zájmového útvaru patří velké poděkování
mnohaletému vedoucímu, přeloučskému šacho -
vému mágovi Jiřímu Honovi. 

Vaření I., II.
Kroužky pro kluky i holky od 3. tř. ZŠ, základy

vaření a pečení. Schůzky každé úterý od 14.00
resp. od 16.00 hod v kuchyni DDM. Lektorka je
Blanka Leksová.

Výtvarný klub
Výtvarně zaměřený kroužek pro děti od 4 let

věku. Malování, koláže, kreslení, výroba jednodu -
chých předmětů z papíru. Scházíme se každý pá -
tek od 16.00 hod. Lektorka je Kristýna Štainerová.

Klub Šikulka
Zájmový kroužek zaměřený na předškoláky,

práce s materiály, výtvarná činnost. Lektorka je Eliš -
ka Trojanová. Schůzky každé pondělí od 16.00 hod.

Předběžná nabídka táborů
na rok 2021

Na termín hlavních prázdnin budeme nabí-
zet tyto tábory:

Pobytové tábory
LT Krkonoše, 7. 7. – 16. 7. 2021, pobyt v horském
penzionu Družba v Rokytnici nad Jizerou
LT Mořeplavci, 12. 7. – 25. 7. 2021, pobyt v cha -
to vé základně Hluboká u Skutče

Příměstský tábor
23. 8. – 27. 8. 2021, poznávání okolí Přelouče

Podle aktuální situace v létě jsme připraveni
nabídnout další příměstské tábory pro případ, že
nebude možné realizovat pobytové tábory. 

Přihlášky na tábory budeme přijímat od 1. úno -
ra 2021, přesnější nabídku táborů zveřejníme v po -
lovině ledna na webových stránkách DDM. 

Pokud možno klidné a pohodové vykročení 
do roku 2021 přejí pracovníci DDM Přelouč.

1/21

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ

ADVENT V MŠ KLADENSKÁ PŘELOUČ



Napsali nám

21

  Dar JEDNOTY, s.d. Pardubice
     Jednota, spotřební družstvo v Pardubicích, nám v prosinci darovala

10 starších osobních počítačů včetně monitorů, klávesnic a myší, pro
rodiny s více dětmi na školní úkoly. Dva počítače předala dál služba Pod -
pora pro pěstouny, zbylých osm služba Podpora pro rodiny. Děkujeme! 

  Dar společnosti SEV.EN EC, a.s. Elektrárna Chvaletice
     Obdrželi jsme dar ve výši 20 000 Kč na nákup trampolíny na orelskou za -

hradu pro děti, které navštěvují Jakub klub. Děkujeme! 
  Oslovené nadace pro rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci –

41 finančních příspěvků! 
     Letošní rok byl hodně těžký pro všechny a obzvláště pro samoživitelé,

kteří čerpali ošetřovné a na jeho výplatu někdy čekali i přes měsíc, a to
bez dalších příjmů. Během roku se obrátilo na sociální pracovnice služ-
by Podpora rodiny se žádostmi o pomoc více rodičů. Společně hledali
možnosti využití nabídek různých nadací. Společně podali 41 žádostí
a všechny byly úspěšné. Jednalo se o částky v průměru 3 000 Kč. Nejví -
ce žádosti směřovalo na nadaci Nory Frydrychové. Děkujeme! 

A také děkujeme individuálním dárcům, kteří nás podpořili svým fi-
nančním darem. Někteří chtěli vytipovat rodinu v obzvlášť těžké si-
tuaci a dar jsme zprostředkovali. Moc si této důvěry vážíme. 

STAVĚNÍ BETLÉMŮ V RODINÁCH
Vzhledem k tomu, že jsme v prosinci nemohli organizovat naše tra-

diční akce pro rodiny s dětmi, rozdali jsme v rodinách papírové Betlémy Jo -

sefa Lady a děti si je měly vystřihnout a nalepit. Některým jsem s tím i po-
mohly. Výsledek přinesl hodně radosti! 

NÁVŠTĚVA VEDENÍ DIECÉZNÍ CHARITY
HRADEC KRÁLOVÉ

Na začátku prosince nás navštívili hosté ředitelka Diecézní charity Hra-
dec Králové Ing. Anna Maclová a Mons. Pavel Rousek, prezident DCH a vi -
kář pro pastoraci Biskupství královéhradeckého, jako naši zřizovatelé. Při-
pomněli jsme si společně naše výročí – 20 let činnosti Charity v Přelouči
a vzájemně jsme se informovali o aktuálním dění ve službách, o prožívání 

adventu i vizích do budoucna. Krásný (a výborný) dort nám k této příleži -
tosti upekla naše dobrovolnice Irka Staňková. Děkujeme. 

Zdenka Kumstýřová, ředitelka
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
BUDE NETRADIČNÍ

Rok 2020 tradicím nepřeje a je pro nás všechny výzvou. Tradič -
ní byl i náš Tříkrálový koncert žáků a učitelů ZUŠ Přelouč. A také Tříkrálová
sbírka. Loni obešlo téměř 300 našich koledníků domácnosti v 53 obcích na
Přeloučsku. Letos čekáme, jaká bude aktuální situace na začátku ledna. Ně -
kteří dobrovolníci a koledníci jsou připraveni, pokud to bude možné, na -
vští vit s koledou domácnosti za dodržení daných hygienických opatření,
tj. s rouškou, rozestupy a pohybovat se pouze venku. I strojení do králov -
ských plášťů bude venku. Tak uvidíme. Jsme v kontaktu se starosty jednot -
livých obcí a všichni čekáme. 

V Přelouči jsme se domluvili, že pokladničky budou během sbírky k dis -
pozici v Drogerii Horáková, Vinotéce u Pavluši a Vinotéce Cestrovi. S další mi
provozovnami ještě jednáme. Během celé doby bude pokladnička v koste le
sv. Jakuba na Masarykově náměstí. Děkujeme, pokud využijete tuto možnost. 

Aktuální informace budou na našem webu https://prelouc.charita.cz/,
na webu Města Přelouč a dalších obecních úřadů, kde budeme sbírku orga -
nizovat, nebo na tel. 731 598 915 (koordinátorka Mirka Škávová). 

Termín Tříkrálové sbírky je letos rozšířený, bude se konat od 1. do 24. led -
na 2021.

Pro letošní sbírku je připravena kvůli vážné epidemiologické situaci „VIR -
TUÁLNÍ POKLADNIČKA“ on-line na stránkách www.trikralovasbirka.cz.
Svůj příspěvek můžete zaslat přímo na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800,
naše Charita má VS 77705022. 

Proč je pro nás Tříkrálová sbírka důležitá? Naše činnost je hrazena z do -
tací a jejich použití je limitováno. Nemůžeme přímo pomoci rodině v nouzi
formou příspěvku na kauci, nebo jídlo, pleny apod. Také některé naše ak-
tivity s klienty hradíme částečně z Tříkrálové sbírky (např. společná setkání
s tvořením, výlety apod.). Letos jsme také dofinancovali nákup služebního
auta pro SAS částkou 40 000 Kč (celková cena auta byla 180 000 Kč, větši -
na byla hrazena z dotace Pardubického kraje).  

NETRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
ZUŠ PŘELOUČ

Děkuji učitelům ZUŠ Přelouč za jejich nápad uspořádat TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT jinak. NETRADIČNĚ. Nahráli pro nás TŘÍKRÁLOVÝ KON-
CERT ZUŠ PŘELOUČ 2021! Je k shlédnutí na našem webu, na webu 

ZUŠ Přelouč, FB DOBROCENTRUM PŘELOUČ a Města Přelouč.
Těšíme se, že za rok to už bude zase TRADIČNĚ v kostele sv. Jakuba.

A společně si zazpíváme! 
Děkujeme všem, kdo se do Tříkrálové sbírky 
jakýmkoliv způsobem zapojí. DĚKUJEME ☺

+ K + M + B 2021

Zdenka Kumstýřová, ředitelka

AKCE „POHLED PRO ZAMĚSTNANCE 
DOMOVA U FONTÁNY“

V listopadu jsme pod naším Dobrocentrem vyhlásili akci Vánoční po-
hled s poděkováním pro pracovníky DUF na jejich celoroční obětavou a ná -
ročnou péči o své seniory v domově. Termín byl do 3. 12. 2020. Ten den jsme
měli přes 100 přáníček + 10 andílků! Děkujeme maminkám z klub START-
BOOK při Městské knihovně Přelouč, které oslovila paní Hývlová, maminkám
z RC Slu níčko, kam naši prosbu přeposlala paní Kubová, žákům ZŠ Masary -
kovo náměs tí a žákům výtvarného odděleni ZUŠ Přelouč. Dalších 50 přáníček
vytvořili děti a dobrovolníci v Jakub klubu. Další přáníčka jsme objevili ve

schránkách. Dne 7. 12. 2020 jsme přáníčka odevzdali vedení DUF. Po tom-
to termínu se ale objevovaly další přáníčka a krásnou sadu nám předala ře -
di telka MŠ Kladenská paní Novotná! A tak jsme vedení předali týden před
Vá nocemi další „zásilku“ více než 100 přáníček. Paní ředitelka Danka Fo -
micze wová byla velmi dojatá a ráda předá svým zaměstnancům i tyto dal ší.
Jednoho andílka si na památku i ona sama ponechala☺. Vzhledem k tomu,
že v domově na pozici ředitelky končí, určitě si poděkování zaslouží i ona.
Pod jejím vedením udělali pracovníci velký posun v kvalitě poskytovaných
služeb v jejich zařízení. Naše vzájemná spolupráce s dobrovolníky byla (a je)
výbor ná! A pět přáníček jsme předali pro pečovatelky v terénu i vedoucí
Městské pečovatelské služby paní Burketové. Děkujeme všem! 

A JEŠTĚ 5x DĚKUJEME!
  Grant Nadace Tesco ve výši 20 000 Kč
     V 8. kole programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ vybrali hodnotite lé

náš projekt jako jeden ze 3 nejlepších a podpořili jej částkou 20 000 Kč.
Díky tomu budeme moci obnovit vybavení charitního šatníky novými
regály! Děkujeme!

  Dotace Pardubického kraje na obnovu materiálního vybavení so-
ciálních služeb

     Díky přidělené investiční dotaci Pardubickým krajem ve výši 120 000 Kč
jsme pro službu Podpora rodiny pořídili další zánovní služební auto Fiat
Doblo v hodnotě 188 000 Kč. Tím se nám podařilo obnovit vozový park
a vyřadit z provozu nejstarší a nejvíc poruchové služební auto z roku 2006.
Celkem 3 pracovnice služby měsíčně najezdí cca 2 000 km. Děkujeme! 
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Napsali nám

23

Sokolovna 
v době „covidové“

Sotva se v září slibně rozběhl nový cvičební
rok, covid ho silně přibrzdil, a nakonec zasta-
vil a vyhnal cvičence ven. Některé oddíly čeka -
ly na uvolnění zákazu sportování a hned vy-
užily možnosti sejít se alespoň venku. Skákat

na trampolínkách pěkně v tempu a v roušce by
opravdu nemělo smysl, a tak se děvčata schá-
zela venku. Však jsou děti zvyklé i ze školy, že
tělesná výchova probíhá formou zdravotních
vycházek. Trampolínky jim však moc chybí.
Gym nastky sice měly za úkol posilovat, pro-
tahovat a trénovat doma, ale… Řada cvičeb-
ních lekcí pak po rozvolnění proběhla i uvnitř,
avšak ve velmi omezeném počtu a v rouškách.
Všichni si přejeme, aby se v novém roce situa -
ce brzy zlepšila a cvičení se mohlo vrátit do
normálních kolejí. Děkujeme všem příznivcům
Sokola za podporu, přejeme všem lidem zdra -
ví a štěstí a těšíme se, že se v novém roce opět
sejdeme při cvičení, na výletech, na plese nebo
na Mikulášské besídce a jiných akcích. 
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„Nový ředitel pracuje v Domově u fontány
už 9 let jako zástupce ředitelky pro technic ko-
-ekonomický provoz a v době její dlouhodobé

nemoci organizaci vedl. Má zkušenosti, do plnil
si sociální vzdělání a věřím, že bude dobrým ná -
 stupcem dosavadní paní ředitelky, kte rá v do-

mově odvedla opravdu velký kus práce ve pro -
spěch seniorů i zaměstnanců,“ uvedl rad ní pro
sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

„Paní ředitelka udělala v kvalitě péče v tom -
to zařízení za dobu svého působení velký krok
do předu. Rád bych pokračoval ve vylepšová-
ní mana gementu kvality a jedním z mých cílů
je třeba vybudovat v areálu také menší do-
mek pro komunitní služby,“ doplnil nový ředi -
tel Domova Martin Šveřepa.

Domov u fontány plánuje spolu s Danuší
Fomiczewovou nechat akreditovat vlastní kur -
zy týkající se péče o klienty s demencemi a ta -
ké paliativní péče.

Advent v Domově u fontány
Advent patří u nás v Domově k jednomu z nejhezčích období v ro -

ce. Společně s klienty si tento čas zpříjemňujeme, jak jen to je možné –

od tradiční Mikulášské nadílky, společné vyzdobení jednotlivých oddě -
lení až po napečení oblíbeného cukroví. Letos jsme sice museli oželet
každoroční vánoční vystoupení, ale i přesto si naši klienti mohli vyslech -
nout vánoční koledy v podání Komorní filharmonie Pardubice, která vy -
stoupila pod okny našeho Domova. Více než slova jistě vypoví samotné
fotografie.
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OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

Domov u fontány 
bude mít nového ředitele

Jediný domov pro seniory, který zřizuje Pardubický
kraj, bu de mít nového ředitele. Do výběrového řízení
se stávají cí ře ditelka Danuše Fomiczewová už nepři-
hlásila, v do mo vě se nadále bude věnovat vzdělávání
a školení. Radní Pardubického kraje dnes potvrdili do -
poručení výběrové komise a no vým ředitelem jmeno -
vali od 12. ledna 2021 Martina Šveřepu.
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Bez deky si ustlal v parčíku, hřál ho alkohol
Šestašedesátiletý muž požil větší množství alkoholu a násled ně

usnul v parčíku. Byť byl bez jakékoliv přikrývky, zima mu nebyla. Hřál
ho alkohol. Provedená dechová zkouška ukázala 4,3 pro mile. Z toho
důvodu museli strážníci na místo přivolat zdra votnickou záchran-
nou službu, která muže odvezla do nemocnice v Pardubicích. 

Bezdomovec usnul na dětském hřišti
Službu konající dozorčí MP Přelouč si povšiml na kamerovém sys -

tému podivného „balíku“ na houpací síti dětského hřiště. Na místo
vyslal hlídku. Ta zde objevila spícího muže, zahrabaného v dekách
a krabicích. Následně strážníci zjistili, že se jedná o nám dobře zná-
mého bezdomovce, se kterým jsou poslední dobou problémy na den -
ním pořádku. Probudili ho a vykázali z hřiště. Houpací síť samozřej -
mě vydezinfikovali. 

Opilá žena na silnici
Posilněna alkoholem se vydala na procházku městem. Bohu žel

její nohy přestaly „komunikovat“ s tělem a nebyly schopny ma jitel -
 ku po slouchat. Když přecházela silnici, upadla a zůstala ležet. Na -
štěstí pro ni kolem nejel žádný „Fittipaldi“, ale policejní hlídky. Mu -
ži zákona ženu zvedli a předali kamarádkám, které se o ni po staraly
a odvedly ji domů. 

Opilý cyklista
Strážníci vyjeli prověřit oznámení o opilém cyklistovi, který le ží

v parku. Na místě nalezli pouze opuštěné kolo. To strážníci do bře
znali a bylo jim hned jasné, že majitel nebude daleko. 

A opravdu, vlastník kola se nalezl ve vedlejší ulici, jak se opírá o vý -
lohu. Byl celý potlučený a stěžoval si na bolest hrudníku. Na místo
byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která si zra něného
převzala k následnému ošetření. 

Bavily se tím, že rozhazovaly odpadky
Skupinu dětí zadrželi v parku pod Přeloučskou záložnou stráž ní -

ci. Krátily si chvíli tím, že rozhazovaly odpadky z popelnic a po kři ko -
valy na kolemjdoucí. Vzhledem k tomu, že dvě dívky byly ještě ne-
zletilé, strážníci vyrozuměli rodiče, kteří si pro dcery museli přijet.
O celé události byl vyrozuměn orgán sociální a právní ochrany dětí. 

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka    156 – ne z mobilních telefonů
tel.:                     466 959 660
mobilní tel.:      736 641 952 
e-mail:               mp@mestoprelouc.cz
                         – neoznamovat akutní záležitos ti, které se musí ře-

šit okamžitě

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

Pravidla silničního provozu 32
Když to PES umožní, bude se i lyžovat. Při výletu za sněhem, tře-

ba do horských oblastí, můžeme při cestě minout značku „Sněhové
ře tězy“ (na obrázku). Značka přikazuje řidiči motorového vozidla
o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových
(protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola. Povinnost se
nevztahuje na vozidla, která jsou vybavena pneumatikami s proti-
skluzovými hroty. Stejná značka s šikmým červeným přeškrtnutím
ukončuje její platnost. Naproti tomu romanticky vypadající značka
znázorňující automobil a sněhovou vločku přikazuje řidiči auto -
mobilu, aby pokračoval v jízdě jen při použití zimních pneumatik,
a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětr-
nostní podmínky. Stejná značka s šikmým červeným přeškrtnutím
ukončuje její platnost. Komplikovanost těchto nařízení spočívá
v tom, že sněhové řetězy v zimě ve vozidle možná máme a může-
me je tudíž na kola nasadit, avšak zimní pneumatiky celoročně ob-
vykle nepoužíváme a už vůbec je nevozíme s sebou jako nepovinou
výbavu, abychom je mohli před označeným úsekem přezout.

Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista
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Trh práce 
na Přeloučsku

Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč

K 30. 11. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 274 526 ucha -
zečů o zaměstnání. To je o 2 841 více než v říjnu a o 77 237
osob více než před rokem. Jedná se o nejvyšší listopadovou
hodnotu od roku 2016, kdy bylo bez práce celkem 362 755
lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém
měsíci 255 837 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstna-
ných osob nepatrně vzrostl na 3,8 % (říjen 2020 – 3,7 %, listo -
pad 2019 – 2,6 %). Vzrostl i počet volných pracovních míst.
Zaměstnavatelé jich nabízeli v listopadu prostřednictvím ÚP
ČR 317 972, z toho 10 761 v rámci dohod mimo pracovní po -
 měr, tj. na DPP nebo DPČ. Pouze 77 082 evidovaných volných
míst bylo tzv. „bez příznaku“ pro cizince. U dalších 240 890
pozic, tedy u téměř 76 %, pak zaměstnavatelé uvedli, že by
na ně chtěli přijmout i pracovníky ze zahraničí. V mezinárod -
ním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat
EU ROSTATU (za říjen 2020) nejnižší míru nezaměstnanosti
v ce lé EU.

Informace o nezaměstnanosti 
v Pardubickém kraji k 31. 11. 2020

K 30. 11. 2020 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská
po bočka v Pardubicích celkem 9178 uchazečů o zaměst -
nání, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na
20280 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 2,6 %. Počet
evidova ných byl o 309 vyšší než na konci předchozího mě-
síce, ve srov nání se stejným obdobím minulého roku je vyšší
o 2419 osob.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu, kontaktní praco-
viště Pardubického kraje: 

Ústí nad Orlicí 1,5 %, Litomyšl 1,6 %,
Žam berk 2,0 %, Polička 2,1 %, Holice
2,1 %, Hlinsko 2,2 %, Vysoké Mýto 2,4 %,
Pardu bice 2,5 %, Chrudim 2,7 %, Svitavy
2,8 %, Lanškroun 2,9 %, Česká Třebová
2,9 %, Králíky 3,3 %, Přelouč 3,4 %, Mo-
ravská Třebová 4,0 %.

Informace o nezaměstnanosti
v okrese Pardubice k 31. 11. 2020

K 30. 11. 2020 bylo evidováno 3184
osob. V průběhu listopadu došlo v okre -
se Pardubice k nárůstu počtu nezaměst -
naných o 94 osob, tj. o 3,0 % meziroč -
ně byl zaznamenán nárůst, který činil
39,0 %. Podíl nezaměstnaných osob na
obyvatel stvu vzrostl na hodnotu 2,6 %.
Na jedno volné místo připadalo v prů-
měru 0,3 ucha zeče.

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v obcích s roz-
šířenou působností:  
Přelouč 3,4 %              Pardubice 2,5 %              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 listopad 2020 byla
v obcích regionu Přeloučsko:
Přepychy 9,3 % (4), Sovolusky 8,2 % (9), Jedousov 7,7 % (9),
Strašov 7,4 % (16), Holotín 7,0 % (3), Sopřeč 5,7 % (10), Žá-
ravice 5,6 % (4), Vlčí Habřina 5,5 % (11).

Sledujte průběžně informace na: www.mpsv.cz a www.urad -
prace.cz. Zde najdete informace ohledně aktuálních úředních
hodin, formuláře, kontakty na pracovníky a další informace.

Kontakty: 
vedoucí                                                                    950 144 407

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

„Zpráva z podkladů ÚP“.
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název
Uchazeči

o zaměstnání (UoZ)
celkem

Podíl nezam. 
na obyvatelstvu 

v %
Přelouč 213 3,1
Chvaletice 83 3,8
Břehy 29 4,3
Choltice 26 3,4

MĚSTSKÁ POLICIE 
informuje
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Raz, dva též skladbu Od komína, kde zpěvák Alan
Pešta v protikladu k rýmu „Dvanáct je hodin,
bude houšť“ zpívá v závěru „Dvanáct je hodin, jó
Přelouč“.

Použitá literaura a prameny (výběr):
Městské muzeum Přelouč, fond Tisky, sign. T 811

JANOUŠEK, Pavel; ČORNEJ, Petr. Dějiny české literatu-
ry 1945–1989. IV., 1969–1989. Praha: Academia, 2008.
977 s.

Informace od Karla Novotného a konzultace s Ing. Ji-
řím Machem

Videokronika města Přelouče
Souborný katalog Národní knihovny Praha 

https://bandzone.cz/
https://www.csfd.cz/
https://www.supraphonline.cz/

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

Co lze zařadit mezi drobné kamenné památ -
ky? Určitě nejvíce máme památek sakrálních ne -
boli církevních: křížky, boží muka, kapličky, so-
chy svatých. Dále najdeme i památky technické
(staré kamenné klenuté mostky) a geodetické
(hraniční kameny) a ty na paměť významných
událostí nebo významných občanů (sochy, bus -
ty, pamětní desky, náhrobky, pomníky) – je to-
ho docela dostatek. Někdy máme památky i ma -
teriálně kombinované, kámen doprovází kov
(křížky) nebo dřevo. Tak tomu bude i v případě
následující památky. Kdo by to byl řekl, že v ka -
tastru Přelouče lze nalézt jeden z prvních elek-
trických sloupů, který je pamětníkem počátků
elektrifikace Přeloučska?

První z těchto nezvyklých památek najde-
me za zahradou za domy čp. 302 a 1614 v uli-
ci Za Tratí směrem k poli. Viditelná je např. ze
zpevněné cesty mezi železnicí a čistírnou od-
padních vod, přístupná je dále od lávky na Sla -
víkovy ostrovy. Jedná se o dva vysoké dřevěné
sloupy, mezi nimi se nachází železobetonový
základ. Na jižní straně základu je docela dob-
ře dochovaný nápis „JEST NEBEZPEČNO DO-
TÝKATI SE DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH“,
blesk a úplně dole letopočet – snad 1926 (pří -
padně 1928). Nahoře na sloupu se dochovaly
ještě zbytky porcelánových izolátorů. Podle
dr. Jiřího Chmelenského, odborníka přes histo -
rii elektrifikace v českých zemích (děkujeme mu
tímto za konzultaci), to je sloup vysokého napě -
tí 3000 V, typově tzv. „A“ – dvě impregnované
klády na železobetonovém základu. Podobný
sloup se nachází jen asi 30 metrů od něj, hned
naproti výjezdu z lávky směrem k Přelouči za
plotem zahrady (většinu roku je skryt v zeleni).
Je to však typově tzv. „H“ a konstrukce je žele -
zobetonová. Nachází se na něm stejný varov-
ný nápis, datace 1932 a zřetelně i slovo „KOLÍN“
(elektřina se do Přelouče a zřejmě i na Přelouč -
sko distribuovala v letech 1914–1933 skuteč-
ně z Kolína). Původně měl funkci trafostanice,
ta byla umístěna na dodnes částečně docho-
vané desce. 

Dle informací od současných majitelů za-
hrady byly do těchto míst oba sloupy doveze -
ny krátce po polovině 50. let 20. století z Br -
lohu od mlýna (tato obec byla elektrifikována

roku 1929) za účelem zajištění osvětlení nové
lávky z přelomu let 1957/1958. Více ale v praxi
slou žily provozu koupaliště na Slavíkových os -
trovech (nejpozději do poloviny 80. let 20. stol).
Tyto sloupy jsou asi jedny z nemnoha docho-
vaných z první republiky v Přelouči (resp. na
Přeloučsku). Za upozornění na tuto zajíma-
vou památ ku děkují autoři Mgr. Martinu Ko-
houtkovi.

Dnes si snad přišli na své obdivovatelé tech-
nických památek, kterých zase v naší krajině to -
lik nemáme, protože jsou většinou nahrazová-
ny technologicky „lepšími“ stavbami.

Text+foto: Jiří Rejl (kurziva) a Matěj Pešta
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Kocourkov se dostal též do dětské literatu-
ry – Ondřej Sekora na toto téma napsal a ilustro -
val pěknou knížku Kronika města Kocourkova,
která vyšla poprvé již roku 1947. Při troše fan-
tazie lze v Kocourkovu vidět Přelouč, obecně
však v podstatě jakékoliv maloměsto. Není bez
zajímavosti, že tuto známou knihu načetl do po -
doby „audioknihy“ v roce 1982 přeloučský ro-
dák František Filipovský pod názvem Veselé pří -
běhy města Kocourkova. Uvádíme zde z tohoto
klasického díla Sekorovu představu tahání vo-
la na věž (z vydání z roku 1978). Z geograficky
poněkud rozsáhlejšího pohledu zpracovali té-
ma formou knihy pro děti Josef Hiršal a Jiří Ko-
lář (společně s ilustrátorem Cyrilem Boudou)
v knize Kocourkov (poprvé vyšlo roku 1959), vy -
cházeli však více z německých předloh. V pub-
likaci Živá voda. Lidové pověsti z Čech, Moravy
a Slezska (1986) najdeme pověst nazvanou pří -
mo O Přelouči na stejná témata (za upozorně-
ní autor děkuje přeloučským knihovnicím, kte -
ré autorovi s tímto článkem výrazně pomohly).
Existuje velké množstí dalších literárních zpraco -
vání Kocourkova, všechna zde nelze jmenovat. 

V roce 2019 vyšla ve sbírce fantastických po -
vídek Praga Caput Regni zajímavá povídka Pav -
la Fritze s názvem Poslední štace. Vypráví o tom,
že po smrti neodchází duše člověka „do nebe
nebo do pekla“, ale do jakéhosi meziprostoru,
z kterého po nějakém čase „vyvane“. Na straně
265 je zde zmínka o Přelouči: „Já jsem rodák
z Přelouče,“ zabodl Ferda pohled do stolu. „Men-
ší městečko východně odsaď. Jednou jsem tam
vyrazil... Tady [myšleno v Praze – poznámka
M. P.] se cestuje snadno, na to už možná přišli.
Když někam chtějí, tak se tam dostanou... Ale ne -
byl to dobrej nápad. Fičelo tam... Viděl jsem pár
baráků na hlavní třídě a záložnu. Zbytek jako by
neexistoval. Žádný předměstí, nic... A z lidí hrst -
ku mátoh. Nejspíš tam chudáci vydržej jen pár

dnů. Když jsem se vrátil, jako by mě bylo o polo -
vic míň. Ale vylízal jsem se z toho. Není nad Pra-
hu. Praha je ráj... Nezkoušel udělat podobnou bl -
bost, vašnosti...“ Souvislost s Kocourkovem zde
dne autorova názoru spíše není, Pavel Fritz těší
spíše z přeloučských maloměstských reálií.

Český herec a spisovatel Miroslav Horníček
zvěčnil Přelouč ve svém slavném díle Hovory
(na př. ve vydání z roku 1992 na s. 113, dříve vy -
šlo ale již roku 1970), ve kterých uvádí v rámci
rubriky Odpovědna následující anekdotu (za
upozornění děkuje autor paní Evě Šubrové):

„Jsem z Přelouče. Kdykoliv spravuji doma po -
jistky, zhasne celé náměstí. Čím to? 

Žádám vás jménem občanů města Přelouče:
chcete-li zabránit velké živelní katastrofě, nespra -
vujte si nikdy sám své splachovací zařízení.“ Zde
je návaznost na kocourkovské pověsti dosti zře -
telná.

Zcela mimo linii Kocourkova jdou některé
texty básníka Ivana Diviše (1924–1999), vnuka
Jana Vincence Diviše, významného přeloučské -
ho „výtečníka“ přelomu 19. a 20. století. Jezdil
to tiž v mládí do Přelouče za svojí babičkou na
prázdniny do tzv. Divišovy vily. Ve svém zásad-
ním díle Teorie spolehlivosti (poprvé vyšlo roku
1994) na přeloučské pobyty často vzpomíná,
dá le dokonce napsal celou dlouhou báseň Re-
nety u babičky v Přelouči.

V soupisu literatury nelze nezmínit dvoudíl -
ný Přeloučský román, jehož děj se odehrává v Pře -
louči a okolí na přelomu 70. a 80. let 20. století.
Popisuje život v našem městě z pohledu tehdej -
ší mládeže, která měla blízko k místnímu under -
groundovému hnutí NH 929. Autory jsou Josef
Vadný (Karel Novotný) a Zdenička Spruzená
(Tomáš Mazal). První díl Totální brainwash vy-
šel poprvé ještě v samizdatu (1988), oficiálně pak
roku 1990. Druhý díl Jáma byl publikován v ro-
ce 1992. Společné vydání je pak z roku 2003.
O tomto osobitém literárním díle se dočteme
i ve IV. dílu Dějin české literatury 1945–1989 z ro -
ku 2008.

V posledních letech se reálie Přelouče a blíz -
kého okolí objevily také v historických románech
přeloučské spisovatelky Jany Klimečkové, jme-
nujme její díla Chlebani (2010), Kočárová cesta
(2017) a hlavně Přezrálé moruše (2015). Fotba -
lové prostředí Choltic, Přeloučska a okrajově
i Přelouče v nedávné minulosti zvěčnil ve své
knize Čekání na gól (2016) Martin Hattala.

Nyní se posuneme dále a podíváme se, jaký
je odraz Kocourkova a Přelouče v českosloven-
ských prvorepublikových filmech ‒ jak jinak,
než veselohrách. Již v roce 1934 byl natočen film
U nás v Kocourkově, který také těží z tohoto té -
matu a zahrál si v něm i František Filipovský, pře -
loučský rodák, který si ze svého „kocourkovské -
ho původu“ rád dělal legraci, což občané města
nelibě nesli. V roce 1937 dále vznikl snímek Fa-

lešná kočička, ve kterém vystupuje postava jmé -
nem MUDr. Vladimír Přelouč v podání Oldřicha
Nového. S Kocourkovem děj filmu nemá vůbec
nic společného, zajímavé je ale užití příjmení Pře -
louč. Je možné, že scénárista filmu Josef Skruž-
ný tím zkusil připomenout právě Kocourkov.
Příjmení Přelouč je totiž značně neobvyklé a po -
kud se s ním dříve bylo možné setkat, tak dnes
již zřejmě nikoliv (za upozornění na film děkuje
autor p. Milanu Knejzlíkovi). Dále v roce 1992
vznikl v režii Karla Smyczka televizní film Ko-
courkov. Film vychází z klasických „kocourkov-
ských“ příběhů.

Přelouč a Kocourkov pronikly také do hudeb -
ní sféry. Zhruba v letech 1914–1957 existovalo
populární pěvecké sdružení Kocourkovští uči-
telé, které humornou formou parodovalo velké
učitelské pěvecké sbory. V repertoáru mělo též
skladbu Píseň o volu. V roce 1969 pak nazpíval
po pulární český herec a zpěvák Josef Zíma (1932)
„dechovkovou“ píseň s názvem V Přelouči. Hud -
bu napsal Dušan Pálka, text Miroslav Zikán,
sklad bu nahrála Dechová hudba Supraphon
pod vedením Jindřicha Bauera. Text písně vy-
práví příběh chlapce, který se rozešel s dívkou
z Přelouče, za kterou dojížděl vlakem. Vítal a lou -
čil se s ní právě na přeloučském nádraží. V refré -
nu se např. zpívá: „Nikdo mě nevítá/nikdo se ne -
loučí/jsi zkrátka necita/nádraží v Přelouči“ a také
„Nikdo mě nečeká/nikdo se neloučí/vyhnu se
zdaleka/nádraží v Přelouči“. Tři a půl minuty
dlouhá skladba v rytmu polky vyšla později
(v roce 2008) na Zímově desce Pro Marušku
(singly 1969–1972). Souvislost s Kocourkovem
zde zřejmě není, spíše textař hledal město na
železnici, které se rýmuje na slovo „loučí“ (a těch
u nás zase tolik neexistuje).

Z jiného soudku je skladba přeloučského pís -
ničkáře Karla „Cary“ Novotného s názvem Ko-
courkov (resp. původně Přelouč), jejíž text má-
me v muzejních sbírkách (pochází z roku 1978).
V Novotného verzi se dle pověsti tahal vůl na
zeď kocourkovského kostela. „Mozky“, které se
scházely „v hospodě u píva“, se rozhodly „vědec -
ky, řek bych skoro systematicky“ prověřit, jestli je
možné dostat vola na věž, „aby tam mohl chu-
dinka chvilenku zvostat“. Sehnali vola, připravili
lano a kladku a připravili „lešení pro zvědavé dá -
my“. Na rekonstrukci přijela „komise až přímo
z kraje“ a deset řezníků z města vytáhlo vola na
věž. Příběh končí samozřejmě tím, že se vůl obě -
sil. Text skladby lze snad chápat také jako kritiku
společnosti v tzv. normalizačních 70. až 80. le-
tech 20. století. Zajímavostí je, že tuto skladbu
hrál Novotný i na přeloučských oslavách v ro-
ce 1991, o kterých se ještě zmíníme.

Můžeme uvést také přinejmenším jednu
stručnou zmínku o Přelouči v textech přelouč-
ské rockové skupiny Liguére!, která existuje již
od roku 1995. V roce 2009 vydala na své desce
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Přelouč v popkultuře 20. a 21. století/doznívání pověstí o Kocourkovu
2. část

Drobné kamenné památky Přeloučska. 
Staré sloupy elektrického vedení v Přelouči

Fotohádanka – 
pokračujeme i v roce 2021

Výhercem poslední fotohádanky z roku 2020 se stala Gizela
Divi šová, gratulujeme. Správná odpověď této fotohádanky zněla:
„Čer no bílá fotografie z let 1914–1918 zobrazuje frontu na chleba
u domu pekaře Josefa Laciny. Jedná se o současný dům čp. 166 v Hra -
decké ulici. První písemná zmínka o zástavbě v těchto místech je
již z roku 1494. Je to jeden z mála snímků z Přelouče z období první
světové války, ilustruje dobře tehdejší všeobecný nedostatek zboží
a potravin.“ V redakci Roštu je připravena malá věcná odměna pro
výherkyni. Na novou fotohádanku zasílejte své odpovědi na mail:
rost@mestoprelouc.cz a děkujeme vám za přízeň. 
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tách nacházeli kosti těchto Čechů. Zde ha-
víři také našli při dolování tělo, ale na celé,
jen horní část trupu, a to tělo vydávalo krás -
nou a libou vůni jako kadidlo; to tam může
dosvědčit každý. Lidé se domnívají, že je to
tělo kouřimského faráře Jana Chudka, které -

ho sťali spolu s jinými a hodili do šachty, a to
se stalo léta Páně čtrnáct set devatenáct.“

Přeloučský patriot si možná v duchu po -
myslí, co když to nebylo Chudkovo tělo, co
když to byl třeba Valentin nebo někdo jiný
z přeloučských husitů? I taková možnost tu je.

Přelouč na své husity 
nezapomněla

Události roku 1421 v Přelouči už více než
století připomíná pomník u evangelického
kostela. Na kameni „od Zdechovic“, jak je
zezadu vytesáno, se nachází tento nápis:
500LETÉ PAMÁTCE MUČEDNICKÉ SMRTI
MISTRA JANA HUSA 1415 JEHO STOUPEN -
CŮ Z PŘELOUČE A OKOLÍ VMETANÝCH
PRO VÍRU DO ŠACHET KUTNOHORSKÝCH
1421 A JEHO CTITELŮ Z ČESKOBRATRSKÉ -
HO EVANG. SBORU V PŘELOUČI PAD LÝCH
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914–1918.

Text, foto, ilustrace Martin Štěpánek

Použitá literatura:

Ze Starých letopisů českých. 
      Praha: Svoboda, 1980.
VOREL, Petr: Dějiny města Přelouče: díl první 1086–

1618. 
      Přelouč: Městský úřad v Přelouči, 1999.
ČORNEJ, Petr: Jan Žižka. Život a doba husitského vá -

lečníka. 
      Praha: Paseka 2019.
PALACKÝ, František: Dějiny národu českého v Če-

chách a v Moravě: díl čtvrtý. 
      Praha: Nakladatelství L. Mazáč, 1927.
Poznámky z přednášky V. Paukrta O freskách sv. Pe -

tra a Pavla v přeloučském kostele sv. Jakuba
      (Přelouč 29. 11. 2016)
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Vzhledem k významnému výročí opus-
tíme dnes vyprávění o cestách biskupa Da-
niela I. naším krajem, pokračovat budeme
až v únorovém Roštu. V lednu tohoto roku
totiž uplyne přesně 600 let od chvíle, kdy
došlo k tažení proti přeloučským husitům.
V následujícím vyprávění se pokusíme udá -
lost zasadit do širšího kontextu. Hlavním
zdro jem informací nám budou Staré leto-
pisy české, jeden z nejdůležitějších pramenů
pro poznání našich dějin od konce 14. stole -
tí do času nástupu Habsburků na český trůn.

Mezi proudy i proti všem
Pro charakteristiku doby na přelomu dru -

hého a třetího desetiletí 15. století jsme si
vypomohli dvěma názvy děl Aloise Jiráska.
Zavítali jsme do časů, kdy již husité proká-
zali svou schopnost vést boj „proti všem“.
V bitvách na Vítkově a u Vyšehradu byla po -
ražena první křížová výprava a vojsko císaře
Zikmunda (léto – podzim 1420). Zástupci
hu sitských svazů se v tu chvíli dokázali se-
mknout a shodli se na společném politickém
programu (zvaném Čtyři artikuly pražské). 

Zároveň se však jedná o dobu velmi pe-
strou, bohatou na rozličné myšlenkové prou -
dy a představy o tom, kam se má budoucnost
ubírat. V zápisu událostí roku 1420 si autor
letopisů (rozhodně ne vždy nestranný) vší-
mal především extrémů: „Někteří také říkali,
že za několik dní nastane soudný den. Pro-
to se někteří lidé postili sedíce v ústraní a oče -
kávali tento den. Kněží také kázali o tom, že
všichni hříšníci zahynou a zůstanou jen dob -
ří; proto bez milosti zabíjeli lidi a nadělali ma -
sa jako řezníci. Říkali také, že svatá církev se
vrátí do dob nevinnosti, že lidé na zemi bu-
dou žít jako Adam a Eva v ráji, že se jeden
před druhým nebude stydět. Proto někteří
už začali chodit nazí, muži i ženy. Také hlása -
li, že všichni si mají být rovni jako bratři, že
nebude pánů ani poddaných… Říkali, že že -
ny budou rodit děti bez strachu a bez bo-
lesti.“ Vyjevuje se nám tak čas nahrávající
blouznění.

Padly mnohé „staré jistoty“, země byla již
od roku 1419 bez krále. Tělo Václava IV. bylo
skrytě z rušné Prahy převezeno na Zbraslav
a pohřbeno rybáři, pekaři a laickými mnichy
ze zbraslavského kláštera. Když později kláš -
ter ničili táborité, vytáhli z hrobu tělo mrt -
vé ho krále, položili ho na oltář, nasadili mu
ko runu ze sena a napájeli ho pivem. Pak vše
zapálili. Mnohé staré představy a zvyky byly
odmítány – mnozí nesvětili svátky svatých,
nevěřili v jejich přímluvu, latinský zpěv v kos -
telích nazývali „psím vytím a štěkáním“. Ty-

pickým znakem husitů se stalo přijímání pod
obojí způsobou.

Táborští v Přelouči
Vše podstatné o událostech 14. ledna

1421 napsal v prvním dílu Dějin města Pře-
louče Petr Vorel. Ze stručných kronikářských
zápisů se dozvídáme o existenci „táborských“
v Přelouči na počátku roku 1421. Z těchto
zpráv se nedá jednoznačně vyčíst, zda se
jed nalo o místní stoupence husitství, nebo
o skupinu ve městě se usadivších husitů, tře -
ba i ze samotného Tábora, jak se stalo v tom
čase např. v Chotěboři, obsazené oddílem
Petra Hromádky. Přeloučští stoupenci kali -
cha byli 14. ledna 1421 přepadeni Janem
Městeckým z Opočna, Kutnohorskými a ji-
nými, došlo k dobývání kostela sv. Jakuba
a pobití mnohých husitů. Dále se dozvídá-
me o zajetí 125 přeživších husitů, včetně je-
jich kněze Valentina. Ti pak byli vedeni do
Kutné Hory. Kteří již nemohli dál, byli zabi -
ti na cestě, ostatní naházeni do kutnohor-
ských dolů.

Když tyto události zaznamenával autor
Starých letopisů českých, vystačil si s jedinou
větou: „Tři týdny před masopustem téhož ro -
ku dobyli Kutnohorští kostel v Přelouči a oby -
vatele odvedli do Hory.“ (Nemohla by for-
mulace „obyvatele“ svědčit spíš o domácím
původu přeloučských husitů?)

Každopádně bylo proti stoupencům při -
jímání podobojí v Přelouči zakročeno velmi

radikálně a lze jednoznačně hovořit o krve -
prolití. To však v té době nebylo výjimkou.

Krutost Kutnohorských čtenáře Starých
letopisů českých nepřekvapí, protože se s ní
v zápisech setkal již několikrát. Pro ilustraci –
29. července roku 1413 „šli někteří havíři na
posvícení do Malína, městečka poblíž Kut-
né Hory, a několik z nich si zašlo na lusky. Ma -
línští je z toho hrachu vyhnali. Ti havíři pak
šli do Hory a přivedli si s sebou několik tisíc
zlotřilých havířů. Obstoupili městečko a za-
pálili je. Kdo chtěl z ohně utéct, toho zabili,
a kdo neutekl, ten uhořel, a mnoho dívek,
žen i mužů se zadusilo ve sklepích.“ Tedy ta-
ké svého druhu krveprolití, zde však ne pro
věci víry, ale jen kvůli pár hrstem hrachu.
Anebo událost roku 1416, kdy havíři zabili
králova úředníka Racka Kobylu a členy jeho
družiny, když přišel vybírat královské daně.
V letopisech se přímo píše: „Na toho Racka
udeřili/ a na kusy ho rozsekali:/ jeho i s dva-
nácti kumpány/ naházeli pak do jámy.“ Snad
tou jámou byl také důl, obvyklé místo činu
kutnohorských zločinů.

Ani násilník Jan Městecký z Opočna v če -
le protihusitského zásahu nás nepřekvapí.
V našem kraji ho známe především jako ple -
nitele opatovického kláštera (spolu s Otou
z Bergova) a toho, kdo nechal umučit jeho
opata Petra Lazura. Na počátku 20. let 15. sto -
letí se již jednalo o jednoznačného stoupen -
ce katolické strany a jako takový se stal chru -
dimským hejtmanem.

Těla husitů 
v kutnohorských dolech 
Přeloučští husité nebyli jediní stoupenci

kalicha vhození do hlubin dolů. Dělo se tak
již před zásahem proti Přelouči i po něm. Už
v následujícím měsíci následovali někteří
táborité z Chotěboře, kteří se vzdali obléha -
telům, když ti slíbili, že ušetří jejich životy.
Slib nebyl dodržen – byli upáleni ve stodo-
lách a někteří vhozeni do kutnohorských ša -
chet. Spolu s Františkem Palackým můžeme
však konstatovat: „Avšak částečné tyto ztrá -
ty neměly značného oučinku proti vzmáhá -
ní se moci husitské v Čechách.“ A platí to
i pro oblast Čech východních, kam už v dub -
nu 1421 bude směřovat mohutná (a zniču-
jící) ofenziva husitských vojsk.

V souvislosti s metáním husitů do šachet
nás ve Starých letopisech českých může za-
ujmout ještě jedna pasáž, časově poměrně
vzdálená popisovaným událostem. „Léta Pá -
ně 1492 se v Kutné Hoře obnovovaly staré
doly, do kterých Němci kdysi házeli věrné Če -
chy, kteří přijímali tělo a krev Páně, a v šach -
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O SMUTNÉM KONCI PŘELOUČSKÝCH HUSITŮ ROKU 1421

Ilustrace připomínající obranu přeloučských
husitů v kostele sv. Jakuba vychází z hypotézy
V. Paukrta, který tímto bojem vysvětloval ne -
dokončení a poničení fresek sv. Petra a Pavla
v sakristii tohoto kostela.

Stará pohlednice s výjevem Mučedníci kutno -
horští. Na její druhé straně se mj. píše: „V ne-
dlouhé době plných 1600 dobrých Čechů sta -
lo se… obětí německé zvůle a náboženské
zuřivosti.“

Přeloučský pomník u evangelického kostela při -
pomíná i smutný osud přeloučských husitů.
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Počátkem roku 1639 zahájil rozsáhlou ofen -
zívu do nitra habsburských zemí švédský polní
maršál Johan Gustavson Banér. Jeho armáda
pronikla na území Království českého a ope -
ro vala zde zvláště v severních a východních
Čechách až do jara 1640. V průběhu této do-
by, zvláš tě v zimě na přelomu let 1639 a 1640,
se stalo Pardubicko opakovaným cílem syste -
ma tického vojenského rabování, a to jak ze
stra ny císařských habsburských vojsk, tedy „do -
má cích“, které zde přezimovaly, tak i armád ne -
přátelských.

Švédská armáda 
mířila na Pardubicko 

Švédská armáda mířila zcela cíleně na Par-
dubicko, které zůstávalo jednou z mála oblastí
na sever od Dunaje, kde se dala očekávat tuč-
ná a poměrně snadná kořist. V Přelouči jistě
s napětím sledovali informace o pohybu švéd -
ských vojsk, ale jinak život běžel svým vlastním
tempem a městská rada řešila běžné každoden -
ní starosti. Ale již v létě roku 1639 se Přelouč
ocitla v centru válečného dění. Počátkem čer -
vna dotáhlo švédské vojsko k branám Pardu-
bic. Pardubice se na příchod švédských vojsk
dobře připravily a s předstihem posilovaly pev -
nostní charakter města i za cenu záměrného
zničení celého východního předměstí. Dva
týd ny Banérovo marně obléhalo Pardubice
a zdej ší zámek. Nepodařilo se mu je dobýt, ale
okolní kraj byl poprvé v průběhu této války,
trvající tehdy již více než dvě desetiletí totálně
zpustošen a vypálen. Generální proviantmistr
dokonce rezignoval na zpětné vybírání kontri -
bučního obilí za rok 1639, protože po průtahu
nepřátelských vojsk byly vesnice prázdné. Ješ-
tě v roce 1637 vykazovalo bohaté pardubické
pan ství při výpočtu válečné kontribuce celkem
565 osedlých, ale v důsledku válečných událos -
tí let 1639–1640, nebylo žádné sídlo ani pan-
ství tak zruinované jako pardubické panství. 

Byla provedena kontrola
vzniklých válečných škod
O katastrofě, která tehdy postihla celé pan -

ství se dozvídáme z početné účetní dokumen -
tace, kde příslušné městské rady žádaly o úlevy
na válečných kontribucích a daních, odvádě-
ných do rozpočtu panství. V červnu 1640 žádali
přeloučští konšelé hejtmana Jindřich Volfa
Berku z Dubé, aby městu byly odpuštěny splát -
ky svatojiřských a svatohavelských úroků za
rok 1639. Hejtman, který Přeloučí mnohokrá-
te projížděl, prý sám dobře věděl, že od požá -
ru roku 1635 zůstává ještě mnoho domů pus-
tých a nevystavěných. Za této situace navíc
ještě loňského roku (1639) přišli přeloučští
o dobytek a jiné majetky. Hejtman tyto poplat -

ky městu neodpustil, pouze odložil jejich splat -
nost. V únoru 1640 byla provedena inventura
všech vzniklých škod, důkladně se rozlišovalo,
zda ztrátu způsobili císařští vojáci nebo nepřá -
telé. Město Přelouč tehdy vykázalo celkové ško -
dy ve výši 9431 zlatých rýnských, z toho škodu
1222 zlatých způsobili císařští vojáci. Dalších
2000 zlatých vykázali přeloučští jako jiné po-
brání, a to již nevěděli, zda jim vybavení do-
mů rozkradli vojáci císařští nebo švédští. Jed-
ním z domácích císařských vojenských oddílů
který si svévolně vybral vypálenou Přelouč ja-
ko místo svého pobytu, byl dvousetčlenný jez -
decký regiment hejtmana Myslíka, který se ve
městě objevil koncem dubna 1640. Z kores -
pondence, která jejich pobyt v Přelouči pro-
vázela, je zřejmé tehdejší úplné zpustošení
pardubického panství. Podle rozhodnutí kraj-
ských vojenských hejtmanů měl Myslíkovým
rejtarům vyčlenit nějaké ubytování hejtman
pardubického panství Jan Purkart Kordule ze
Sloupna. Ten odmítal ubytovat další jenotku,
když už panství muselo živit mušketýry Coollo -
rédova pluku. Jezdectvo si tedy hledalo samo
někde ubytování a usídlilo se v domech, které
v Přelouči po požáru ještě zbývaly. V té době
byl již přeloučským primátorem Jan Reinwet-
ter, který od roku 1640 převzal primátorský
post od svého tchána. Reinwetterovi se po -
dařilo u pardubického hejtmana vyjednat od-
sun obtížného vojska. Počátkem května 1640
již Myslíkovi jezdci vyjídali neméně zpustoše-
né Dašice.

Velký požár v Přelouči
roku 1641

Útrapám však ještě nebyl konec. Nejhorší
období v životě města nastalo v druhé polovi -
ně září 1641, kdy město Přelouč znovu postihl
požár mnohem ničivější než ten z roku 1635.
První zprávy jsou ze září 1641. Podle výpovědi
očitých svědků tehy je zapsáno... „ve čtvrt ho-
dině téměř všecko městečko s chrámem Páně,
školou, rathauzem, pivovarem, bránami, fort-
nami, kleslo v rum a popel obráceno jest...“

Přeloučští radní se zoufale obraceli s pros-
bami o pomoc na české oddělení dvorské ko-
mory, neboť po předchozích zkušenostech již
od zprávy pardubického panství neočekávali
nějakou vstřícnost. Žádali o poskytnutí dřeva
k obnově kostela a veřejných budov a také
svých obydlí, neboť se již blíží zima a obyvate -
lé, kteří po válečném rabování ve městě ještě
zbyli, se ani nemají kde ukrýt před nepřízní po -
časí. Dře vo nemohou zaplatit, protože ožebra -
čené město již nemá zač kupovat, zároveň také
žádají o odpuštění všech válečných kontribu-
cí a úroků. Hejtman panství tuto žádost dopo -
ručil jen částečně. Navrhl polovinu dřeva po-

skytnout zdarma a polovinu za tržní ceny, úroky
by nemuseli přeloučští platit tři roky. Příprava
stavebního materiálu z lesů v okolí Výrova pro -
bíhala intenzivně celý říjen. Mezi 52 přelouč-
ských sousedů, kteří ve městě ještě žili a chtěli
si své domy opravovat, bylo rozděleno celkem
1400 pokácených kmenů, dalších 120 kmenů
bylo napolovic přiděleno k opravě kostela a rad -
nice. Přeloučské žádosti o úlevy na daních a sta -
vebním materiálu byly za daných okolností zcela
pochopitelné a oprávněné. Vzhledem k váleč -
né situaci ale vyvolávaly velké napětí ve vzta-
hu ke správě pardubického panství. Přelouč-
ští se tehdy se správou pardubického panství
dohadovali hlavně o splátky daní, a částku zla -
tých, splatnou za dřevo, poskytnuté k opravě
města na podzim 1641.

Život v Přelouči pokračuje
za provizorních podmínek

Stále ještě i po drancování roku 1639 a po-
žáru 1641 se nalézalo mezi některými přelouč -
skými měšťany dost majetku, nashromážděné -
ho v předchozích válečných letech. Ve městě
skutečně žila poměrně úzká skupina obyvatel,
která přes všechny válečné útrapy měla mno-
ho pěněz a mohla investovat, a to v řádu de-
sítek a stovek zlatých v hotovosti. Také měla
stále aktivní bilanci. Ani požáry a vojenské prů -
tahy tehdy nenarušily pravidelné konání vý -
roč ních trhů, kterých se mezi srpnem 1641 a li -
sto padem 1642 konalo v Přelouči celkem pět,
přesně podle privilegií, které město mělo. I když
zřejmě trhy probíhaly za provizorních podmí -
nek vypáleného města, přesto bylo co prodá-
vat a kupující měli za co nakupovat. Bližší po-
drobnosti se lze dozvědět z účtů o hospodaření
městské rady, které se shodou okolností do-
chovaly pro období od 12. srpna 1641 až do
14. dubna 1646. V důsledku válečného pleně-
ní 1639–1641 byla spálena většina obecních
ne movitostí jako škola, špitál, obecní chalupa
pod farou, pardubická brána, pivovar, cihelna,
radnice s hodinami, masné krámy a lázeń. Po-
pelem v roce 1641 lehla také většina soukro-
mých domů, některé z nich zůstaly i několik
de setiletí opuštěné. Téměř všechny přeloučské
domy, domky i předměstské dvory u kterých
se dochovaly doklady o majetkových převo-
dech z počáku čtyřicátých let 17. století, jsou
doloženy jako pusté nebo po shoření znovu
z gruntu vystavěné. Shořel také kostel sv. Ja-
kuba, v jehož lodi se propadly staré gotické
klenby.

Pokračování v příštím čísle Roštu

Použitá literatura: 
Dějiny města Přelouče II. – Petr Vorel

Marcela Danihelková
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Přelouč po bitvě na Bíle hoře – válečná léta 1618–1648 – díl III.

CITÁTY JANA WERICHA
Prosincová a zároveň poslední křížovka z galerie citátů Jana Wericha zněla: Proti hlouposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá. Děkujeme všem, kteří zaslali
správné odpovědi. V rámci losování se výherkyní stala Zdeňka Černá, gratulujeme. Věcná odměna je připravena v redakci Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro. 

NOVÝ SERIÁL KŘÍŽOVEK V ROCE 2021. V křížovkách v roce 2021 naleznete tentokrát tajenku, která je určitě propojená s naším městem.

Nové tajenky zasílejte jako vždy na e-mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte 466 094 103. Těšíme se na vaše nové odpovědi.

Správné odpovědi:

1.  V našem městě máme 7 pamětních stromù.
2.  Celkem máme 7 místních částí (Lhota, Škudly, Tupesy,

Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov).
3.  Máme 2 světelné køižovatky.
4.  Cyklostezka Pøelouč – Lhota měøí 1,2 km (tolerance

i 1,3 km).
5.  Celkem máme 6 škol (2 základní školy, 2 mateøské ško -

ly, uměleckou školu a Gymnázium a SOŠ).
6.  Høiště v našem městě najdete pro basketbal, fotbal, no-

hejbal, tenis, volejbal, ragby.
7. V roce 2020 jsme poøádali 26. ročník Cen Františka Fi -

lipovského, 19. 9. 2020.
8.  V sále našeho kina je 245 sedadel.

9. Prvním polistopadovým starostou byl Miroslav Brebe -
ra, uznává se i Dušan Kulka. (Miroslav Brebera byl
první polistopadový pøedseda, první starosta pak byl
Dušan Kulka, uznávají se oba – nebylo pøesně speci-
fikováno).

10. Slavnostní otevøení nové budovy městského úøadu v Pøe -
louči se uskutečnilo 7. 2. 2012.

11. Budova Občanské záložny se pro veøejnost
      otevøela v ro ce 1901.

Všem, kdo nám zaslali odpovědi na vánoč-
ní kvíz velice děkujeme. Výherkyni gratu-
lujeme a prosíme, aby se pro dárkový ba-
líček dostavila do redakce Roštu, 
Městský úøad Pøelouč, 3. patro.

Výherce vánočního kvízu již známe. 
Dárkový balíček města Přelouče získává Lenka ŠKOLNÍKOVÁ.



Příští číslo Roštu vyjde v pátek 5. 2. 2021.
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DOPLŇOVAČKA
Správné znění prosincové doplňovačky bylo: 

Konipas horský
Konipas horský (Motacilla cinerea) je malý pěvec z čeledi konipasovitých

(Motacillidae). Je podstatně štíhlejší než vrabec domácí a velký asi jako konipas
bílý, s nápadně dlouhým černým ocasem, jímž neustále pohybuje nahoru a dolů.
Má žlutou spodní část těla, záda jsou olivově hnědá a šedá. Konipas horský se
v Česku celoročně vyskytuje v horním a středním toku potoků a rychle tekoucích
řek. Severoevropské, východoevropské a západoevropské populace migrují do
Afriky, jižní Asie a Papuy Nové Guiney. V Česku se jedná o hojně rozšířeného pěv -
ce vyskytujícího se na téměř celém území. Místy chybí v nížinách, v horách vystu pu -
je ale velmi vysoko. V letech 2001–2003 v Česku hnízdilo odhadem 20–40 tisíc
pá rů. Hnízdí v puklinách skal, útesů, mostů nebo v dutinách stromů vždy poblíž
vody. V Česku hnízdí od dubna do srpna a ročně klade 2 snůšky obsahující 4–6 bí -
lých, hustě krémově skvrnitých vajec o velikosti 19×14 mm. Na vejcích sedí střída -
vě oba rodiče po dobu 12–14 dní. Mláďata opouštějí hnízdo po 12–13 dnech ži -
vota. Konipas horský mnohdy pečuje o mláďata kukaček.

Fotografie: Petr Šimon, text čerpáno z internetu

DOPLŇOVAČKA
Tajenku doplňovačky, kterou
je …, najdete v prostřed ním
řádku.

1. Povely. – 2. Malé kruhy. –
3. Přinesení nových prvků
(množné číslo). – 4. Ruská
platidla. – 5. Příbuzné. – 
6. Kap ky (zdrobněle). – 7. Plo -
ché kameny. – 8. Plevele. –
9. Prohry. – 10. Kejhání hus
(množné číslo). – 11. Ochra-
na nohou. – 12. Náhražky kor -
ku. – 13. Nepokřtěné ženy.

Pomůcka: kupreny

Výherkyní poslední doplňovačky z roku 2020 se v rámci losování stala Božena Jindři-
šková, gratulujeme. V redakci Roštu, Městský úřad, Přelouč, 3. patro si může vyzved-
nout poukázku na dvě vstupenky do kina nebo věcnou odměnu. 

V tajenkách doplňovaček naleznete názvy zajímavých míst v Pardubickém kraji. Nové ta -
jenky zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz. I v letošním roce je připravena pro výher ce
malá věcná odměna nebo 2 poukázky do kina. Těšíme se na vaše nové odpovědi.

NOVÝ SERIÁL DOPLŇOVAČEK V ROCE 2021 – 
zajímavá místa v Pardubickém kraji


