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Městská hromadná doprava
vyjede nově a ve 2 trasách
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jarní obrázky pro Domov u fontány
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Zprávy z radnice

Přeloučský ROŠT

Rada města
61. schůze Rady města Přelouče se konala 1. 3. 2021 a projednaly se majetkové převody, zřízení věcného břemene, schválil se záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 317/2
v k.ú. Přelouč o výměře 140 m2 Rugby club
Přelouč o.s. za účelem výstavby venkovní posilovny, dále také podání žádosti o dotaci z programu Podpora výstavby a rozvoje dětských
dopravních hřišť v Pardubickém kraji pro rok
2021 na akci „Dovybavení dětského dopravního hřiště v Přelouči III“, výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace v rámci zadávací
dokumentace k veřejné zakázce „Regenerace
sídliště U sokolovny, Přelouč – 2. etapa“, výzva
k podání nabídky a prokázání kvaliﬁkace v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč a v ulici Přemyslova, projednala se a schválila také výzva k podání nabídky
a prokázání kvalifikace pro zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy
jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici
Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“. Na vědomí
rada vzala zápis ze schůze Komise místní samosprávy Tupesy ze dne 13. 2. 2021., zápis z jednání Bezpečnostní a dopravní komise ze dne
22. 2. 2021. a také zprávu o přehledu produkce
domovního odpadu v roce 2020 a také například změnu ve využití obdržené dotace na pořízení speciálního stroje k údržbě travnatých
ploch na sportovištích v Přelouči tak, že z přidělené investiční dotace organizace pořídí dva
standardní sekací traktory proti původně uvažovanému jednomu speciálnímu stroji. Projednaly se žádosti o poskytnutí dotací do 50tis. Kč
z rozpočtu města v roce 2021 pro Laxus z.ú.,
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mělice,
Péče o duševní zdraví, z.s. Pardubice, pro Auto-Moto veteráni spolek Přelouč, Potravinovou
banku Pardubice, z.s., Klub aktivní senior Přelouč, z.s., Klub českých turistů Přelouč, z.s., Lenox z.s., Myklíč, z.s., Spolek Vrbová stáj, z.s.
Tupesy a ČHJ – hasičský sbor Přelouč. I pro
tento rok se odsouhlasilo zapojení našeho města do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2021 na budově č.p. 25.
Na 62. schůzi Rady města Přelouče ze dne
15. 3. 2021 se projednalo celkem 16 hlavních
bodů. Například se schválilo přijetí ﬁnančního
daru od Nadace Karel Komárek Family Foundation pro příspěvkovou organizaci Základní
umělecká škola Přelouč ve výši 219 000,- Kč,
který bude použit na nákup pianina, dále záměr na výpůjčku nebytových prostor v budově č.p. 17 v Lohenicích o celkové výměře 157 m2 (prostory bývalé hospody včetně
zázemí) Sportovnímu klubu Lohenice, z.s., a zá4/21
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měr na výpůjčku nebytových prostor – 1 místnosti o výměře 31 m2 v přízemí budovy č.p. 25
na Masarykově náměstí v Přelouči MUDr. Radoslavu Svobodovi s.r.o., Rabštejn 17, Chrudim za účelem antigenního testování obyvatel
Přelouče. Projednalo se několik majetkových
převodů a zřízení věcných břemen, schválil se
záměr na uzavření dodatku smlouvy o nájmu
nebytových prostor v č.p. 1714 v Přelouči, uzavřené dne 6. 11. 2019 mezi městem Přelouč
a paní Irenou Staňkovou, bytem 17. listopadu 1303, Přelouč. Dodatkem bude řešeno prominutí nájemného po dobu, kdy nebude možné
využívat předmět nájmu z důvodu probíhajících stavebních prací v rámci rekonstrukce budovy. Rovněž se schválil záměr na uzavření dodatku smlouvy o nájmu nebytových prostor
v č.p. 1714 v Přelouči, uzavřené dne 10. 1. 2019
mezi městem Přelouč a Energie jinak z.s., Masarykovo nám. 1544, Pardubice, IČ 22753044.
Dodatkem bude řešeno prominutí nájemného
po dobu, kdy nebude možné využívat předmět
nájmu z důvodu probíhajících stavebních prací v rámci rekonstrukce budovy. Radní schválili
smlouvu o podmínkách zřízení stavby „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních
vod do Lohenic“, uzavíranou s Pardubickým
kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822, zastoupeným Správou
a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO 00085031, kterou se sjednává povinnost jednorázové peněžité náhrady ve výši 362.500,00 Kč bez DPH,
438.625,00 Kč včetně DPH, za zásah do pozemku p.č. 241/2 k.ú. Mělice, z důvodu uložení kanalizace do silnice III/322 19, dále také výzvu
k podání nabídky a prokázání kvaliﬁkace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská
č.p. 877/, Přelouč“. Na této radě se rozhodlo,

že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Tupesy – oprava požární nádrže“ ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel AQUEKO, spol. s r.o. Velké Meziříčí za
nabídkovou cenu 1.542.800,00 Kč bez DPH.
Rada schválila smlouvu č. OSV/21/70922 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na
podporu sociálních služeb poskytovaných
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uzavíranou s Pardubickým
krajem, Komenského 125, Pardubice a projednala žádosti o poskytnutí dotace do 50 tis. Kč.
z rozpočtu města v roce 2021 pro Energie jinak z. s., KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s., Linku
bezpečí, z.s., Domov pod Kuňkou p.o., Malou
jezdeckou společnost z.s., a TAJV, z.s. Pro Rodinné Integrační centrum z. s. se žádost o poskytnutí dotace na didaktické a stimulační
pomůcky, materiál k výrobě pomůcek, školení
pracovníků a jiné služby (tisk letáků, IT, web)
rámci služby Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce a na odborné
vzdělávání pracovníků zamítla z důvodu, že
není služba občanům našeho města poskytována. Rada odsouhlasila z titulu funkce zřizovatele realizaci projektu Šablony III na Základní škole Přelouč, Smetanova 1509, okres
Pardubice a s uplatněním žádosti o dotaci ve
výzvě MŠMTT č. 02_20_080 pro Šablony III,
prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání. V rámci rekonstrukce přeloučské nádražní budovy se radní shodli a doporučili hlavní architektce tohoto projektu zachovat současný ráz budovy.
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Všechna usnesení z rady naleznete na stránkách města.
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Splašková kanalizace Mělice
s převedením odpadních vod
do Lohenic
V loňském roce byla realizována gravitační kanalizace (stoky V
a L) v Lohenicích a výtlačné potrubí o délce 1730 metrů z Lohenic
do Mělic.
Po velikonočních svátcích budou zahájeny výkopové práce na
kanalizaci přímo v Mělicích. V první etapě od 6. dubna 2021 do
31. července 2021 bude realizována výstavba gravitační kanalizace
a kanalizačních přípojek od křižovatky silnic III/322 20 (Valy – Lohenice) a III/322 19 na konec obce ve směru na Živanice. Tato větev bude ústit do realizované přečerpávací stanice odpadních vod před
křižovatkou u křížku v Mělicích. Práce budou prováděny za plné
uzavírky silnice.
V další etapě od 1. srpna do 31. října 2021 dojde k realizaci kanalizace v úseku na Lohenice.

Zprávy z radnice
Svoz bioodpadu
ze zahrádkářských lokalit v Přelouči
a chatové oblasti u Březinského rybníka
Město Přelouč ve spolupráci se společností SOP a.s. bude stejně
jako v předchozích letech zajišťovat svoz bioodpadu rostlinného
původu vznikajícího v lokalitách zahrádkářských kolonií v Přelouči a chatové oblasti Březiňák. Svoz bioodpadu pomocí velkoobjemového kontejneru, který bude přistavován po týdnu na jednotlivá stanoviště, probíhá podle stanoveného harmonogramu,
viz tabulka. Upozorňujeme na skutečnost, že do velkoobjemového kontejneru lze odložit pouze bioodpad rostlinného původu.
Žádáme občany, aby bioodpad neodkládali mimo kontejner a vždy
vyčkali na jeho přistavení. V případě, že by z technických důvodů došlo k přistavení kontejneru v jiný den, než je uvedeno v rozpisu, prosíme občany o shovívavost. Doufáme, že se tato služba
v předchozích letech osvědčila a přispěla tak ke spokojenosti zahrádkářů i chatařů. Prostřednictvím této služby bylo v loňském
roce sebráno a odvezeno na kompostárnu cca 49 t bioodpadu.
Rozpis po lokalitách:

lokalita
Kréta I

týden
13.
17.
krajnice
komunikace 21.
ul. Nerudova 25.
X Na Krétě
29.
33.
37.
41.

Kréta II
u garáží

Odbor správy majetku, M. Beránek

Svornost

Klasické a halogenové žárovky
nově patří do zpětného odběru
Klasické, přímo žhavené žárovky ztratily v novém zákoně o výrobcích s ukončenou životností výjimku ze
zpětného odběru. Přímo žhavené klasické žárovky
nebyly původně do zpětného odběru zařazeny, protože jejich výroba byla zakázána a tudíž se předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš potřeba.
Nicméně se ukázalo, že se pod různými názvy (průmyslové žárovky, otřesuvzdorné žárovky atd.) do České republiky dále dovážejí a po skončení jejich životnosti často
končí v kontejnerech na použité světelné zdroje, stejně jako halogenové žárovky, které jsou na našem trhu stále běžně k dostání. Od
1. ledna 2021 tedy spadají přímožhavené i halogenové žárovky do
zpětného odběru a je nutné za ně odvádět příspěvek na recyklaci.
Odbor životního prostředí, Ing. Helena Klápová
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parkoviště
Choceňská

Březiňák
u kontejneru
na SKO
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9. 7.
6. 8.
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29. 10.

16.
20.
21.
28.
32.
36.
40.
44.

Pátek
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14. 5.
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9. 7.
6. 8.
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21. 5.
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Odbor životního prostředí, Ing. Helena Klápová

Opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy –
vysoké patogenní aviární inﬂuenzy
Krajská veterinární správa Státní veterinární
správy pro Pardubický kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární
inﬂuenzy v Pardubickém kraji „ptačí chřipka“.
Ohniskem nebezpečné nákazy je hospodářství reg. č. CZ 53086428 ve Vápně, v k. ú.
776955 Vápno u Přelouče, GPS 50°6'27.01"N,
15°31'37.65"E.
Ochranné pásmo tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území 655686 Chýšť, 655694 Malé Výkleky, 734691 Přepychy, 752452 Sopřeč,
756318 Strašov, 773689 Újezd u Přelouče,
776955 Vápno u Přelouče a 794597 Žáravice.
Pásmo dozoru tvoří oblast, která zahrnuje
katastrální území 613771 Břehy, 616125 Bukovka, 638951 Hlavečník, 664260 Kasalice,
664278 Kasaličky, 604143 Bílé Vchynice,
665410 Kladruby nad Labem, 668079 Kolesa,
668702 Komárov u Přelouče, 676187 Křičeň,
797316 Neratov, 664286 Pravy, 681113 Lhota
pod Přeloučí, 686409 Lohenice u Přelouče,
734560 Přelouč, 681121 Škudly, 734641 Přelovice, 740446 Rohovládova Bělá, 740527 Rohoznice, 744778 Labětín, 744786 Řečany nad Labem, 747149 Selmice, 747319 Semín, 766968
Tetov, 744794 Trnávka, 783692 Vlčí Habřina,
784796 Voleč, 788473 Vyšehněvice, 792241
Spytovice, 797308 Nerad a 797332 Živanice.
V rámci opatření v pásmu dozoru pro k. ú.
681113 Lhota pod Přeloučí, 686409 Lohenice
u Přelouče, 734560 Přelouč a 681121 Škudly
se všem chovatelům drůbeže nebo jiného
ptactva chovaného v zajetí NAŘIZUJE:
a) sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti nebo úmrtnosti,
anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě
Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na tel. čísla +420 777 303 010,
+420 777 783 312 nebo +420 773 851 059,
b) zajistit neprodlené neškodné odstranění
kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo volně žijících ptáků.
Nález uhynulé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a volně žijících
ptáků se nahlásí městské policii, která
kadáver převezme a umístí do připravených nádob k bezpečnému uložení uhynulé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pocházejících z chovů
a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem,
c) zajistit dodržování přiměřených opatření
biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící
za účelem zabránění rozšíření aviární inﬂuenzy.

Všem provozovatelům komerčních drůbežářských hospodářství a komerčním chovatelům jiného ptactva chovaného v zajetí v pásmu dozoru se dále nařizuje:
a) vést evidenci o počtu kusů drůbeže nebo
jiného ptactva chovaného v zajetí s aktualizací minimálně jednou denně,
b) neprodleně podrobit dopravní prostředky
a zařízení používané k přepravě drůbeže
nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož
i veškerých jiných materiálů nebo látek,
které by mohly být kontaminovány, čištění a dezinfekci v souladu s § 46 vyhlášky
č. 36/2007 Sb. a její přílohou č. 6,
c) do vjezdu do hospodářství a u vchodů do
jednotlivých chovatelských objektů umístit dezinfekční vany a rohože s obsahem
účinného dezinfekčního prostředku a udržovat jej v aktivním stavu.
V pásmu dozoru se zakazuje:
a) vstup drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců
do hospodářství nebo jeho opuštění bez
souhlasu Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Pardubický kraj. Toto omezení neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných
prostor hospodářství, v nichž nemají
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným
ptactvem chovaným v zajetí, které se
nacházejí v tomto hospodářství, nebo
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné
ptactvo chované v zajetí chovány,
b) přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství
v ochranném pásmu bez souhlasu Krajské
veterinární správy Státní veterinární správy
pro Pardubický kraj,
c) pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,
d) vypouštění drůbeže za účelem zazvěření
a vypouštění ptáků chovaných v zajetí,
e) veškerý pohyb drůbeže, kuřic před snáškou,
jednodenních kuřat a vajec bez souhlasu
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj. Tento zákaz
se nevztahuje na tranzitní přepravu přes

pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava
uskuteční bez překládky nebo bez zastávky,
f) pohyb a přeprava drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí
mimo pásmo dozoru. Krajská veterinární
správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj může povolit výjimku ze zákazu pro přímou přepravu pouze za podmínek uvedených v § 28 odst. 2 vyhlášky
č. 36/2007 Sb.
Za nesplnění nebo porušení povinností
vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního
zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu
nebo podnikající fyzickou osobu.
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Poučení o nákaze
Aviární inﬂuenza (ptačí chřipka) je infekční
onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A,
různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným
úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba je 3 až 7 dní
a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě
vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci.
K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod.
K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí.
Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety,
které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární inﬂuenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární inﬂuenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle
veterinárního zákona oznamovací povinnosti.
U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními
přípravky.
Odbor životního prostředí,
Ing. Jan Feranec

Sběrný dvùr o Velikonocích
Upozorňujeme občany, že o velikonočních svátcích bude sběrný dvùr uzavøený
v pátek 2. dubna a v pondělí 5. dubna; otevøený bude v sobotu 3. dubna, a to
v normální provozní době, tedy od 8 do 12 hodin. Děkujeme za pochopení.
4/21
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Soutěžíme s Roštem a odborem životního prostředí
o dárkový balíček města Přelouč – 3. kolo

Zprávy z radnice
Antigenní testování na Covid 19 v našem městě
MUDr. Radoslav Svoboda
Masarykovo náměstí 25 – pod podloubím

Odpovědi na otázky z březnového Roštu.
1. Kde se v Přelouči nachází sběrný dvůr?
Pardubická 1630
2. Kde je možné odevzdat použité elektrozařízení pocházející z domácností?
V místě zpětného odběru: sběrný dvůr (malé i velké EEZ), červené kontejnery (malé EEZ), nádoby v budově MěÚ
(malé EEZ) nebo prodejci (malé i velké EEZ)
3. Kterou složku tříděného komunálního odpadu lze téměř do nekonečna recyklovat? Sklo
4. Je možné v Přelouči do žlutého kontejneru na plasty vhazovat i nápojové kartony –
obaly od mléka, džusů apod. (TETRAPAK)?
Ano
5. Kam je možné odložit plastovou uzavřenou lahev s použitým jedlým olejem?
Na sběrný dvůr nebo do černé 240 l označené popelnice na některých stanovištích tříděného odpadu nebo na víko
hnědé popelnice na BIO nebo na víko černé popelnice na směsný komunální odpad.
Výhercem se na základě losování stala Šárka Divišová, velice gratulujeme. Dárkový balíček si může přijít vyzvednout do
redakce Roštu, Městský úřad Přelouč, 3. patro.
Nové otázky:
1. Musí se prázdné kelímky od jogurtů před vhozením do plastů vymývat?
2. Můžeme do kontejnerů na sklo vhazovat lahve a sklenice i s víčky?
3. Je třeba z papíru před vhozením do kontejneru odstranit kancelářské sponky a svorky?
4. Kde můžeme odevzdat k likvidaci nevyužité nebo prošlé léky?
5. Můžeme do kontejneru na textil odložit i obuv, hračky, kabelky, opasky apod.?
Děkujeme všem, kteří jste nám zaslali do redakce odpovědi. Nové odpovědi zasílejte na mail: rost@mestoprelouc.cz.
Pokud zodpovíte minimálně 4 otázky správně, opět vás zařadíme do slosování o dárkový balíček. Výherce zveřejníme
v Roštu č. 5, který bude vycházet 30. 4. 2021. Těšíme se na vaše nové odpovědi a děkujeme, že třídíte odpad.

Antigenní testování v Přelouči od 15. 3. 2021 na nové adrese –
Masarykovo náměstí 25 – pod podloubím
MUDr. Radoslav Svoboda provádí testování na Covid-19 pomocí antigenních testů.
Test každý třetí den plně proplácí zdravotní pojišťovna.
Bude se testovat každý týden.
Přesný den a čas testování je nutné domluvit předem
na telefonním čísle: 605 876 903 mezi 9:00–15:00 (Po–Pá)
V případě negativního výsledku dostanete potvrzení, které platí po dobu 5 dní.
S sebou: kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.

Zubní Rosnička s.r.o. Přelouč,
Sladkovského 420
Nabízí možnost pravidelného antigenního testování zaměstnanců
přímo v zubní ordinaci v Přelouči.
Jako poskytovatelé zdravotních služeb zajistí antigenní testování
z nosohltanu proškolenou zdravotní sestrou.
Aktuální testovací kapacita je 40–50 lidí za 1 den.
Pokud má o testování zájem ﬁrma (právnická osoba), odpovězte prosím
na e-mail: zubyprelouc@seznam.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 725 047 342.
Pokud má o testování zájem fyzická osoba – občan, využijte prosím tento odkaz:
https://testovani.uzis.cz/Antigen a telefonní číslo: 733 604 654.

Odbor dopravní
informuje občany
o prodloužení øidičských
nebo profesních prùkazù
a technických prohlídkách o 10 měsícù.
Propadnuté øidičské nebo profesní prùkazy
či technické prohlídky vozidel se prodlužují
o 10 měsícù.
Prodloužení se týká dokladù propadlých
v období od 1. záøí 2020 do 30. června 2021.
Platnost českých prùkazù, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsícù
v celé Evropské unii ode dne jejich pùvodní
platnosti. Prodloužení platnosti dokladù je
dalším krokem ke snížení mobility občanù
v rámci protiepidemických opatøení proti
Covidu 19.
Lidé mohou evropské nařízení
využívat od 6. března 2021.
Bližší informace jsou k dispozici
na webu Ministerstva dopravy ČR:
www.mdcr.cz
4/21
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Město Přelouč se připojilo v pondělí 22. 3. 2021 od 12.00 do 12.01 h
k uctění obětí koronavirové pandemie minutou ticha.
V pravé poledne se také rozezněl
zvon na kostele sv. Jakuba Většího.
V pondělí 22. března uplynul přesně rok od úmrtí 95letého
muže v pražské Nemocnici Na Bulovce. Jednalo se o první
prokázané úmrtí spojené s nákazou koronavirem. Od té
doby podlehlo této nemoci, či komplikacím s ní spojeným
přes 23 tisíc lidí, z toho přes 800 v našem regionu. Město
Přelouč se připojilo k iniciativě Minuta ticha za oběti pandemie vyvěšením černé vlajky na budově Městského úřadu
v Přelouči v pondělí 22. března 2021. Samotná minuta ticha se uskutečnila v pravé poledne téhož dne, kdy se také
rozezněl zvon na kostele sv. Jakuba Většího.
Společné sdílení smutku a vzpomínek na oběti umožní naší společnosti lépe a důstojněji vykročit do budoucnosti,
která nás po skončení pandemie čeká. Bude v ní mnoho
nových výzev, jež se budeme muset naučit zvládat. Ale památka obětí by vyhasnout neměla.
Děkujeme za vaši spoluúčast
a přejeme mnoho sil do dalších nelehkých dnů.
Město Přelouč
4/21
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Společenská rubrika

Pečovatelská služby města Přelouče má letos 15. narozeniny
Každý z nás se jednou v životě může dostat
do situace, kdy bude potřebovat pomoc ze strany pečovatelské služby. Může to být pomoc o seniora či tělesně postiženého v rodině nebo pomoc můžete potřebovat vy sám. V našem městě
je v takovém případě možné obrátit se na pečovatelskou službu. Ta naše přeloučská pod hlavičkou města Přelouče funguje již od roku 2006.
Několik let před tím spadala nejprve pod Pardubický kraj, chvíli také pod Domov u fontány
a právě před 15 lety se stala součástí města Přelouče. Navštívila jsem v krátké polední pauze
naše pečovatelky, které v této nelehké době mají svou práci o dost složitější a náročnější a bohužel se právě díky koronavirové pandemii mnohem více setkávají se smutným odchodem svých
klientů.
Terénní a ambulantní pečovatelská služba našeho města pracuje ve složení:

první řada zleva: vedoucí Jitka Burketová,
Jana Kulková,
druhá řada zleva: Eva Kryštůfková,
Míša Pešková, Hana Kutílková a Eva Morbitzová.
Služebně nejstarší pečovatelkou je Michaela
Pešková, která pamatuje službu ještě pod záštitou Pardubického kraje. Vedoucí Jitka Burketová
nastoupila do Pečovatelské služby v roce 2007,
o rok později se přidala Jana Kulková. Od roku

2011 se připojila do tohoto skvělého a stále pozitivně naladěného kolektivu Hana Kutílková jako
sociální pracovnice a pomáhá kolegyním při zavádění pečovatelské služby u nových klientů. Eva
Kryštůfková je zde 8 let, naopak služebně nejmladší je Eva Morbitzová, nastoupila letos. Právě díky
náročnější práci v souvislosti s koronavirem bylo
třeba tým našich pečovatelek rozšířit.
Jak to v době koronaviru zvládáte?
„Samozřejmě je to doba náročnější jak po psychické, tak i fyzické stránce. Hned od začátku, kdy
veřejnosti ještě roušky nic moc neříkaly, jsme už
pracovaly za zvýšených hygienických podmínek.
Ve věku 85 a výše máme v péči přes 20 klientů.
Mnohdy jsou ať už věkem nebo při doléčení po
nemoci ve velmi špatném stavu, péče o ně se tak
časově prodlužuje a vše je s nimi komplikovanější. Trochu nerozumíme nařízení nejvyšších orgánů, jak máme v terénu fungovat s ochrannými
obleky, které je třeba si nasadit ještě před vstupem ke klientovi, pak si je zase již mimo jeho domov sundat, dát do speciálního pytle, který se
ale vozí v autě společně s obědy a nákupy. Přijde
nám, že kdo tato nařízení vymýšlí s prací v terénu rozhodně nemůže mít žádné velké zkušenosti. Od jara loňského roku během první vlny až doposud jsme se snad ani jeden měsíc také nesešly
v celé kompletní sestavě.“
Jak často chodíte na testy a co očkování?
„Když vezmeme testování, tak právě díky první vlně, kdy nikdo nic moc nevěděl a pro všechny bylo všechno nové, tak bychom očekávaly
připravenost právě pro nás lidi v terénu mnohem dříve. Již koncem srpna se vědělo, že na nás
míří druhá vlna, ale nás poprvé testovali až 24. listopadu. Přijde nám to skutečně hodně pozdě
vzhledem k tomu, že jsme pro naše klienty, kteří
jsou hodně izolovaní jenom ve svém domácím
prostředí, velké riziko a nebezpečí. Testujeme se

každý 5. den. A naočkované zatím stále nejsme
(v době rozhovoru 17. 3. 2021) – pozn. red.) Právě díky tomu máme nyní bohužel stopku v příjmu nových klientů. Obavy z přenosu nákazy
z naší strany na klienty jsou veliké. Doufáme, že
se očkování snad co nejdříve dočkáme. A pak je
tu ještě jedna věc, co nás trápí. Velice složitá
elektronická agenda – vyúčtování, které je nutné kvůli testování neustále vyplňovat a zabírá
nám především mnoho času a bez pomoci vedoucí sociálního odboru Blanky Konvalinové
bychom to snad ani nedaly dohromady. Spolupracujeme s přeloučskou poliklinikou, ale zatím
je agenda stále na nás. Až se tyto nařízené postupy odbourají, v mnohém nám to ulehčí chod
naší práce.“
Jejich posláním je starat se o nemohoucí. Nejvíce se jejich práce mnohdy ocení, až když ji buď
sami nebo pro někoho ze svých blízkých potřebujeme. A ačkoliv to může vypadat, že mají nyní
platové ohodnocení a obrovské odměny, které
díky koronaviru vláda tolik vyzdvihuje a propaguje, ve skutečnosti tomu tak skutečně není.
Přesto děvčata každé ráno vyrážejí do terénu
a pomáhají těm, kteří to potřebují, s nákupem,
jídlem, hygienou a snaží se zpříjemnit jim jejich
den. V době různých nařízení, opatření a zákazů
ze strany vlády, je izolace lidí mnohem větší. Pro
mnohé z nich je právě návštěva pečovatelky jediným světlým bodem jejich dne. Náročná práce našich pečovatelek si rozhodně zaslouží velkého uznání.
Gratulujeme přeloučské
pečovatelské službě k 15. narozeninám a přejeme výbornému a pohodovému kolektivu našich pečovatelek
hodně zdraví a optimismu
v této nelehké době.

PŘELOUČÁCI
Jubilanti březen
Růžena Štěpánková
Růžena Kohoutková
Marta Štrumlová
Zdenka Štrýnková
Josef Sobotka
Marie Cenknerová
Marie Samková
Ivanka Mrázková
Libuše Machačová
Květoslava Čížková
Eduard Kocurek
Bohuslava Jiroutková
Květoslava Hrdá
Miloslava Zdobnická

95 let
93 let
92 let
89 let
89 let
87 let
86 let
86 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Elena Honová

Stříbrná svatba
Jitka a Milan Tomíškovi
Kamila a Vladimír Minářovi

2. 3.
23. 3.

Zlatá svatba
Marie a Josef Říhovi

27. 3.

Isabella Hronová

Jan Král

Text a fotograﬁe – MG

Dne 30. 3. 2021 oslavili
stříbrnou svatbu

Jaroslava a Tomáš
ROKYTOVI.
Hodně štěstí,
zdraví a lásky
přejeme
i do dalších
společných let.
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85 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Představujeme vám další nové občánky našeho města
narozené na podzim 2020

Adam Ledecký
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Vlasta Matyášová
Růžena Lešňáková
Marie Slavíková
Zdeněk Kohoutek
Petr Haas
Věra Staňková
Václav Müller
Olga Fialková
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Matyáš Slavík

Přání k smaragdovému výročí svatby (55 let)
manželů Věry a Josefa ŠAFRÁNKOVÝCH,
které mají dne 23. 4. 2021
Kdysi jste si prstýnky dali a už je to pár let. Věčnou
lásku jste si slibovali a ten slib nikdy nevzali jste zpět.
Tak jako kdysi, tak i dnes Vám v srdci zvony znějí.
A spolu s námi štěstí, lásku k Vašemu výročí
Vám přejí dcery Věra a Miluše s rodinami.

Dne 15. 4. 2021
uplyne 30 let,
kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka
paní

Bohumila MACHÁČKOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají
děti s rodinami.

4/21
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Kultura
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce Městské knihovny
ve virtuálním prostředí
www.knihovnaprelouc.cz
Vážení a milí čtenáři, ještě před rokem by nás
vůbec nenapadlo přesunovat naše akce pro děti
nebo dospělé do prostředí internetu. Setkání se
čtenáři a přáteli naší knihovny pro nás bylo vždy
inspirativní a milé. Ale nakonec jsme museli uznat,
že věčně se programy nedají jen odkládat. A čekat, až bude lépe, nejde do nekonečna.
Nejsme rozhodně žádní počítačoví experti
a tak nám to trochu trvalo, než jsme se odhodlali
nabídnout na našich stránkách vzdělávací a zábavné programy, virtuální výstavy a různé soutěže. Dokonce jsme si na Youtube vytvořili vlastní
kanál, což je sice pro mladší generaci běžné, ale
my (jako začátečníci) jsme tím udivili sami sebe.
A opravdu nás překvapilo, jak dobře tahle vzájemná komunikace funguje.
Například video se soutěží ,,S baterkou do
knihovny“, což je jedna z našich letošních větších akcí, má víc než 560 zobrazení a 83 vítězů,
které můžeme odměnit krásnou památeční plackou 😊.

Letos se v knihovně noční radovánky konat
nemohou. Ale zveme všechny milovníky pohádek
a soutěží na naše stránky. Od začátku dubna na
vás čeká kvíz, ve kterém uvidíte právě fotograﬁe
a videa z našich dřívějších divadelních předsta-

ra a vznikl pro ně nový koutek, nazvaný YOUNG
ADULT – mladí dospělí.
Pro rodiny, které si chodí vybírat společně
a nebojí se otázek a odpovědí v dětských knihách,
které jsou uspořádány nebo zaměřeny možná trochu netradičně nebo překvapivě, jsme vyčlenili
nabídku nazvanou RODINNÉ KNIHY. Jedná se
o knihy krásné, často oceněné v různých literárních soutěžích. Ale pro samotného dětského čtenáře jsou přece jen náročnější. Děti k jejich čtení
potřebují průvodce, aby jim pomohl pochopit
a zpracovat čtený text.

vení. Zkuste hádat, které Andersenovy pohádky
jsme zrovna hráli, když cvakla spoušť fotoaparátu. Těšíme se na vaše odpovědi. A pokud vás naše fotky inspirují k nacvičení vlastního představení, pošlete na oplátku nějaké obrázky vy nám.
L.H.

Chvilky pro hbitý mozek
Trénování paměti by mělo být důležitou součástí naší životosprávy. Zejména v dnešní době,
kdy kontaktů s okolím není tolik jako dřív a stres
si také vybírá svoji daň. Ať už jste v seniorském
věku, nebo jen máte pocit, že dřív nebyl takový
problém si vzpomenout, nebojte se svůj mozek
trochu potrápit.
Městská knihovna vám sice během letošního jara nemůže nabídnout další kurz tréninku
paměti, ale máte možnost na stránkách knihovny
www.knihovnaprelouc.cz od dubna každý týden
zkusit potrénovat paměť na malém cvičení. Neváhejte a trénujte, určitě se vám to bude hodit.
Malé cvičení na ukázku:

Od dubna přesouváme na web i trénink paměti a naše virtuální univerzita třetího věku běží
pouze na internetu už třetí semestr. Anketa Nejkrásnější strom Přelouče umožňuje hlasování na
našem webu i těm, kteří by se do knihovny hlasovat nikdy nedostali.
I když doufáme, že se opět brzy všichni potkáme v knihovně nebo jinde, budeme se zatím snažit nabídnout vám všem další zajímavé akce ve
virtuálním prostoru. Víme, že v současné situaci
je třeba se vzájemně podporovat a věříme, že naše
programy vám pomohou přečkat zlé časy a udržet
si optimismus a naději.
L.H.

Noc s Andersenem 2021
Už 20 let trávíme každý rok narozeniny
H.Ch. Andersena v báječné společnosti dětských čtenářů a celou noc si spolu užíváme soutěží, strašidel a dalších radostí. Pochopitelně nikdy nechybělo ani hraní divadla, protože náměty
Andersenových pohádek jsou pro divadelní představení jaké stvořené.
4/21
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Kultura

NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Duben 2021
NAUČNÁ LITERATURA
Věda, počítače
BRIDLE, James
Temné zítřky: technologie a konec
budoucnosti. Brno: Host, 2020.
Sociologie
CÍLEK, Václav
Jak přejít řeku: o životě v antropocénu, cestě indiánského šamana do
Detroitu, kamenech Dunaje a taky
o přílivech a odlivech civilizací, vděčnosti a naději.
Praha: Dokořán, 2020.
Životopisy
KLÍMA, Josef
Šarlatán.
Román je knižní podobou scénáře
k ﬁlmu režisérky Agnieszky Holland,
který je inspirován životním příběhem lidového léčitele Jana Mikoláška.
Praha: Euromedia Group, 2020.

Vyjmenujte moučníky,
začínající těmito písmeny:
M
V
Š
R

…………………
…………………
…………………
…………………

Z
P
O
R

…………………
…………………
…………………
…………………

Překvapení pro čtenáře
V současné době mají uživatelé Městské knihovny v běžných výpůjčních hodinách možnost
přečtené knihy vracet a zamluvené knihy si vyzvednout. Kdo však rád vybírá sám ve volném
výběru mezi knižními regály a pročítá časopisy
v našem pohodlném křesle, ten musí ještě chvíli
vydržet. Využíváme uzavření půjčoven k drobným změnám, které později usnadní našim čtenářům výběr knih.
Připravili jsme rozdělení dosud spojených
žánrů FANTASY a SCI FI, nové místo dostal i humor. V dětském oddělení jsme vyšli vstříc mladým čtenářům, kterým už nestačí dětská literatu-

Doufáme, že nově vyčleněné skupiny knih
udělají našim čtenářům při jejich návratu do znovuotevřených půjčoven radost a těšíme se, že se
s nimi mezi regály zase budeme potkávat.
L.H.

KRÁSNÁ LITERATURA
SCHILLEROVÁ, Tereza
Bumerang.
Román české blogerky a spisovatelky otevřeně popisuje různé formy
násilí ve vztazích.
Praha: No Limits, ©2020.

HORŇÁKOVÁ-CIVADE, Lenka
Symfonie o novém světě.
Praha: Argo, 2020.
LEDNICKÁ, Karin
Šikmý kostel: románová kronika
ztraceného města.
Druhý díl, léta 1921–1945
Ostrava-Svinov: Bílá vrána, 2021.
VONDRUŠKA, Vlastimil
Spiknutí oběšenců.
Brno: MOBA, 2021.
POEZIE
NOVOTNÝ, František
Jak se hladí duše.
Sbírka dostala název podle pořadu,
který autor uváděl v Klementinu
a v Divadle U Valšů.
V Praze: Radioservis, 2020.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
TROJAK, Bogdan
Safíroví ledňáčci a Glutaman
Napínavé dobrodružství party dětí
z pražské čtvrti Rohansko, plné znepokojivých zvratů a nečekaných souvislostí, ale i překvapivých obrazů
a vtipného jazyka.
Praha: Baobab, 2020.
J.K.
4/21
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V opačném směru trasy 1 (Lipiny – nádraží) je upraveno ráno a jinak budou spoje
vedeny s minimálním posunem – o 1 minutu dříve než v současnosti (ve 31. minutu z Li-

na nás myslí i v této náročné době. Květiny do
našeho Domova dovezl zástupce společnosti
pan Kopecký a naši pánové z řad zaměstnanců i klientů se poté postarali o to, aby je předaly do těch správných rukou – našim ženám.
Radost udělaly velikou, o čemž vypovídají i samotné fotky.
Domof u fontány

1. Z lístků i v terénu byla udělána důkladná analýza MHD Přelouč.
2. Analýza ukázala plnění jízdního řádu, i kde a kdy jezdí cestující. V návaznosti na tato
zjištění bude pro možnost rychlé obsluhy nejvytíženějších zastávek i lepší spojení do
centra města plnohodnotně zavedena 2. jednosměrná trasa linky přes sídliště a pak Masarykovo a Pernštýnské náměstí (pojede v pracovní dny od rána do večera 11x denně
a je podrobněji popsána níže).
3. Při sestavě jízdního řádu MHD byly zvoleny ve směru od nádraží dvě základní časové
polohy spojů, které budou využity na obou trasách linky (obě jedou od žel. st. prvních
pět zastávek po shodné trase a doplňují se). Nejčastější zůstane stávající časová poloha
spojů (s odjezdem z města ve 14. minutu od nádraží). Tuto polohu někdy nahradí (jindy
doplní) spoje s odjezdem v 53. minutu, které budou dobře vázat na rychlíky Svitava
od Brna a Pardubic.

k odpolední kávě. Jen samotný pohled na ni
probouzel všechny chuťové pohárky a co teprve, když klienti tuto lahůdku ochutnali.
Dalším milým překvapením, kterého se dočkaly naše klientky i pracovnice, byla krásná
voňavá růže. Tu všem našim dámám darovala
společnost KIEKERT-CS, která náš Domov podporuje již několik let a my jsme velmi rádi, že

Jak bylo již minule popsáno, jízdní řád MHD musí navazovat na železniční dopravu.
Jízdní řád vlaků se mění a např. i rychlíky do Pardubic a od Pardubic, na které MHD navazuje, pojedou jinak. (V přiloženém novém jízdním řádu MHD jsou i časy přípojných vlaků – rychlíky jsou tučně).
V Přelouči zastavující rychlíky budou od 6. dubna přijíždět každou druhou hodinu jinak: Slovácký expres od Luhačovic sice pojede každé 2 hodiny v podobné poloze jako
dosud (o 1-4 minuty dříve). Ve významně jiné poloze (o cca 25 minut dříve) však budou
vedeny rychlíky Svitava od a do Brna.
Výše uvedená změna bohužel naruší dosud klíčový celodenní hodinový interval spojů
MHD. Naštěstí jen mírně. Současná poloha spojů městské dopravy je po většinu dne
(mimo dopravního sedla) přibližně zachována a k tomu byly v pracovní dny doplněny
další navazující okružní spoje (trasa 2 – více o ní níže ve zvláštní kapitole).
Pro zachování přípojů MHD na železnici nebylo možné situaci vlaků řešit pouhým
posunem spojů. Mezi mnohými příjezdy a odjezdy vlaků se nestihne po dosavadní trase
městské dopravy dojet z nádraží do Lipin a zpátky. Proto bylo třeba hledat a prověřit jiné
možnosti řešení:

Stejně jako každý rok jsme s klienty našeho
Domova velmi rádi oslavili Mezinárodní den žen.
V kuchyni měli na pilno již v neděli. Pro všechny naše obyvatele (pány nevyjímaje) zde připravili originální dezert, kterým tentokrát bylo
meruňkové pyré s cukrářskými piškoty zdobené
mangovo-meruňkovou šlehačkou…MŇAM!
Tato dobrota se podávala v den oslav MDŽ

Změny MHD – proč a jak

Na den, kdy se oslavují ženy, se těší i naši pánové

duben 2021

MHD Přelouč prioritně navazuje na vlaky v nejdůležitějším směru – do Pardubic. Tam
rychlík i osobní vlak zvládnou z Přelouče dojet rychleji než osobní automobil. V časech
mimo COVID je významně využívána i rychlá doprava směr Praha.
Jak bylo uvedeno, různé vlaky byly posunuty o různé časové úseky. Nově tak mezi
nimi leckdy časově nebude možné stihnout dopravu do Lipin a zpátky, takže muselo
být hledáno jiné řešení. Tímto řešením se ukázala možnost systémového zavedení jednosměrné trasy 2 MHD.

Druhá trasa linky a další v jízdním řádu

Níže je pouze pár skutečností z provedené analýzy, které nejvíce ovlivnily připravené
změny.
Analýza vydaných jízdenek za letošní leden ukázala, že v lednu 2021 bylo odbaveno
celkem 5480 cestujících. V pracovní den se v průměru přepravilo 236 cestujících a průměrný spoj tak využilo cca 6 osob. O víkendu to byli v průměru 2 lidé (v sobotu méně,
v neděli trochu více). Víkendová doprava bude jezdit v přibližně současných taktových
polohách v mírně řidším cca dvouhodinovém rozsahu.
Nejvyužívanější zastávkou MHD zůstala železniční stanice, odsud se odbaví celkem
přes 29 % cestujících městské dopravy (na vlak jich přijede jen o trochu méně). Celkově
tedy na železniční stanici nebo z ní jede MHD více než každý druhý z cestujících městské
dopravy.
Z pohledu částí města je nejvýznamnější oblastí (co do počtu cestujících MHD) panelové sídliště, kde se vedle druhé nejvyužívanější městské zastávky náměstí 17. listopadu
velmi dobře osvědčila i se startem MHD zřízená zastávka Kladenská MŠ. Ze sídliště se
odbaví přibližně 1/3 všech cestujících a další 1/3 přijede na sídliště.
Byť s pandemií celkově poklesla využívanost MHD téměř o polovinu, dlouhodobě roste
podíl cestujících přepravujících se do/z práce ve společnosti KIEKERT (zastávka Jaselská).
Jsou to spoje, kde se někdy i v současné době někteří cestující stojí. (Na tuto skutečnost
také nový jízdní řád reaguje a nově budou vedeny dva spoje z odpolední směny.) Navíc ke
stávajícímu spoji do Lipin již ve 22:05 pojede rychlá okružní trasa 2. Tento večerní spoj
navíc nabídne i spojení na Masarykovo náměstí a z něj do města i na vlak.
Analýza dále ukázala, že celkově méně než jinde jsou využívané zastávky v západní
části města (Pražská, Jihlavská, Čáslavská, Lipiny). Za leden se odtamtud ze všech zastávek
dohromady odbavilo 521 cestujících (necelých 10 % cestujících MHD).

Vyhodnocení současné využívanosti MHD

pin a 39. z náměstí 17. listopadu) a díky urychlení o 1 minutu (možno z důvodu poklesu
počtu cestujících) budou spoje na železniční stanici přijíždět ve 44. minutu – tj. zpravidla
5 minut před odjezdem přípojného vlaku.

OKÉNKO Z DOMOVA U FONTÁNY

V minulém čísle bylo podrobněji popsáno, že těsně po Velikonocích od úterý 6. 4.
dojde k mimořádné, a navíc nebývale rozsáhlé, změně jízdních řádů na železnici. Vyhlášená změna je spojena s blížící se dlouhodobou výlukovou činností (cca 2 roky)
v Pardubicích a na Ústeckoorlicku. Na změněný vlakový jízdní řád, který je již dostupný na www.idos.cz, reaguje (také od 6. dubna) popsaná změna MHD.

Městská doprava vyjede nově a ve dvou trasách

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
Důležité informace
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Na této trase je autobus z nádraží (a průmyslové zóny) veden zpočátku shodně s trasou 1 (kdy cestou obslouží zastávku Račanská, zastávky na sídlišti) na zastávku Pardubická-CENTRUM. Za ní se stočí přes Masarykovo a Pernštýnské náměstí zpátky na nádraží.
(Cestou dle časových možností někdy zajede i na autobusové nádraží, u kterého je OD
Tesco.)
2. trasa bude pro snazší orientaci přímo uvedena v jízdním řádu na označnících na
zastávkách i červenou barvou je zvýrazněna zde v Roštu (odkud si jízdní řád můžete případně vyjmout a vyvěsit pro budoucí orientaci).

duben 2021

Ing. Pavel Matouš

Nový jízdní řád nabízí 17 párů spojů na trase 1 z nádraží či prům. zóny do Lipin a zpět
a 11 okružních spojů na trase 2, na níž jeden spoj okružní poveze do cíle cestující z nádraží i na nádraží.
Zmíněný jízdní řád vstoupí v platnost 6. 4., bude sice mít platnost do konce roku. Po
skončení uzavírky mostu přes Labe (v době letních prázdnin) bude pravděpodobně
drobně upraven (obnovení provozu MHD do Mělic atd.), ale jinak bude v základní podobě platit po celou dobu výluk – tedy do roku 2023.

Shrnutí a další vývoj

Při přípravě úprav MHD kvůli vlakům vyšlo dále najevo, že (také od 6. 4.) bude uzavřen
most na Břehy, který na dvou párech spojů využívá i linka MHD cestou do Lohenic
a Mělic.
V čase úplné uzavírky mostu přes Labe (začne také od 6. 4.) by pro obsluhou Lohenic
a Mělic bylo nutno jezdit přes Valy. To by byl jedním městským autobusem v požadovaných časových polohách problém stihnout. Nebude to však třeba, protože přes zmíněné místní části budou odklonem vedeny změněné jízdní řády desítek spojů odkloněných ze Břehů přes Valy. Bylo dojednáno, že tyto spoje budou mít na dobu uzavírky
upravené jízdní řády a v Lohenicích i Mělicích zastaví. Mělice i Lohenice si tak na pár
měsíců (co se počtu zastavujících autobusových spojů týče) několikanásobně polepší.
Po dokončení oprav mostu je s návratem MHD počítáno.

Doprava do Lohenic a Mělic

Popsaná trasa obslouží velkou většinu obyvatel města (vynechá jen západní část) a ujet
ji je možno za pouhých 12 minut.

Přeloučský ROŠT
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Přeloučské školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 45
Podmínky pro vzdělávání prvňáčků

Moderně vybavené třídy s kvalitními interaktivními tabulemi a naukovými programy

Výuka probíhá také v počítačových učebnách

Protáhnout si tělo je jistě příjemné v prostorné tělocvičně, snad si už také zazpíváme v pěkné historické hudebně

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ INFORMUJE
Jaké to bylo, když se chodilo do školy
V březnu jsme „oslavili“ první (a doufejme
i poslední) rok distanční výuky. Ve čtvrtek
12. března 2020 se uzavřely školy a v nové
a značně nepřehledné situaci jsme si začali
pomalu zvykat na nadcházející nejistoty.
Většina z nás si tehdy myslela, že se jedná
jen o několik týdnů, v nejhorším případě měsíců. Následující vývoj ale ukázal, že viru se
jen tak lehce nezbavíme. I když světlo na konci tunelu už v současnosti začíná nepatrně
probleskovat, každý den v izolaci je náročný.
V takové chvíli se trochu mění i naše vnímání
školy. Co bylo ještě před rokem samozřejmostí, je najednou nemožné. Uplynulý rok nám
nastavil zrcadlo a možná nám i trochu pomohl docenit něco, co pro nás všechny bylo
ještě před rokem úplně samozřejmé.
Pojďte se s námi ohlédnout do nedaleké
minulosti a připomenout si, co všechno tvořilo naši školu. A co všechno teď bohužel nemůžeme našim žákům nabídnout.

ve středověkém Mount Saint Michele, které je
chráněno nevyzpytatelnými tekutými písky.
Zájezdů ale bylo mnoho, a my jsme tak
měli mnoho krásných zážitků z celé Evropy.
Z metropolí jako je Londýn, Mnichov či Vídeň
si žáci odnesli jazykové zkušenosti, ale poznali
i významná místa a památky.

duben 2021
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Všude dobře, doma taky
Výlety do zahraničí ale nebyly našimi jedinými cestami. Mnohem častěji jsme s žáky cestovali po naší vlasti, ať už poznávat naší historii
a přírodu, nebo se vzdělávat v konkrétních oborech. Pravidelné návštěvy veletrhů a výstav byly
v předcházejících letech nedílnou součástí všech
našich graﬁckých oborů. Třídní výlety na konci
června jsou pro mnoho našich tříd vzpomínkami, které si ponesou v srdcích až do dospělosti.
Sportovní aktivity jako lyžařský výcvik či vodácký
kurz tmelily náš kolektiv pravidelně každý rok.

Bez soutěží a oslav by to nešlo
Nesmíme zapomenout ani na všemožné
soutěže, ke kterým patří například ChemQuest,
soutěž oblíbená především žáky gymnázia.
V neposlední řadě nám všem společně dělala radost organizace předvánočních aktivit.
Na počátku prosince to by Vánoční jarmark,
který umožnil veřejnosti navštívit naši školu
i mimo dny otevřených dveří. A poslední předvánoční týden se pak uskutečnila Vánoční akademie, která se stala srdeční záležitostí nejednoho žáka i učitele.
To je tedy to, co nám teď ve škole chybí. Jste
to vy, naši žáci, kteří dělají z naší školy místo plné
zajímavých a rozmanitých okamžiků. Proto doufáme, že se brzy všichni zase osobně ve zdraví
setkáme.
Kateřina Klapková

Historie i romantika
K nezapomenutelným okamžikům minulých let se určitě řadí zážitky ze zájezdů, na nichž
si mohli naši žáci rozšiřovat obzory v jazykových znalostech, ale i kulturně historických souvislostech. Samo cestování je totiž velmi důležitou složkou poznání světa.
Mnoho z našich žáků si jistě vzpomene na
poznávací zájezdy do Arden, Normandie či Paříže a Versailles. V Normandii jsme navštívili Atlantický val i pověstnou Omaha Beach, která
učarovala nejen vojenským nadšencům. Pobřeží totiž nabízí krásy, které zaujmou i romantické duše. Mohli jsme se kochat krásami pobřeží

Tři otázky pro Sáru Chalupníkovou
V minulých měsících jsme se na aktuální situaci ptali zástupců školy z řad jejích pedagogů. Co
ale žáci? Jak se mohou zapojit do chodu školy a jak aktuální situaci vnímají? Ptali jsme se členky
školního parlamentu Sáry Chalupníkové.

V malé hudebně na nové budově probíhají kroužky ZUŠ,
takže rodiče nemusí své dítě převádět

Po dobré práci – dobré jídlo v příjemném prostředí výdejny obědů

Odpoledne v ŠD je možné si hrát, stavět, výtvarně a pracovně tvořit
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Jste členkou školního parlamentu, představila byste nám jeho činnost?
Zástupci školního parlamentu jsou voleni
každý rok v září. Volba probíhá na základě
hlasování v každé třídě (zpravidla jsou voleni
dva zástupci). Schůze se konají dle domluvy
(většinou po dvou týdnech). Cílem třídních
zástupců je získávat informace od spolužáků,
které by mohly zlepšit chod školy. Povinností
zástupce je probrat vyslovené téma v parlamentu a dát zpětnou vazbu ve své třídě. Členové školního parlamentu se navíc zapojují do
celostátní studentské organizace.
Liší se nějak fungování školního parlamentu
před covidem a po něm?

Ano. Za normálního režimu jsme se scházeli pravidelně. Naše poslední schůzka proběhla v září před uzavřením škol. On-line parlament jsme zatím nezkoušeli.
Jak současnou situaci vnímáte z pohledu
žáka? Připravila vás současná situace o něco? Má pro vás naopak nějaký přinos?
Je mi především líto spolužáků ze závěrečných ročníků. Maturitní plán se jim mění každým týdnem a myslím, že je to pro ně stresující. Jsem ráda, že mě čeká maturita až příští
rok. Věřím, že se situace zlepší a nepřijdeme
o maturitní ples.
Co se učiva týče, nemůžu si stěžovat. Myslím si, že naše škola se k situaci postavila zod-

povědně a distanční výuka probíhá poctivě.
Každopádně nás situace připravila o hezké
vzpomínky ze školního prostředí (tělocvik,
přestávky s kamarády, mimoškolní akce...).
Přes internet to není taková zábava.
Jako přinos distanční výuky vnímám možnost soustředit svou energii více na předměty, které jsou pro nás důležité do budoucna.
Spoustu lidí také ušetří čas, který by strávili
například dopravou.
Ptal se Ondřej Vojtěch
4/21
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Akce pro děti a mládež

Mateřská škola Kladenská 1332 Přelouč

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok: 2021/22

Žádosti (tiskopisy) k přijetí dítěte do MŠ k dispozici ke stažení:
www.materskeskolky.cz =>Pardubický kraj=>Přelouč=>Kladenská (vývěska)

od úterý 13. 4. 2021
Tiskopisy, které musí být doloženy u zápisu
k předškolnímu vzdělávání:
• Vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
• Evidenční list
• Kopie očkovacího průkazu dítěte – titulní strana se
jménem a adresou + očkovací kalendář
• Dohoda o docházce
• U cizinců – okopírovaný platný pas s povoleným po‐
bytem dítěte na území ČR delším než 90 dnů + oko‐
pírovaný platný pas zákonného zástupce a dítěte
• Souhlas zákonných zástupců se zasláním registrační‐
ho čísla (RGČ)

• e‐mailem s uznávaným elektronickým podpisem (ne‐
lze jen poslat prostý email!)
• poštou
• do poštovní schránky od pondělí 3. 5. 2021 do pátku
14. 5. 2021 v době 7.00 – 16.00 hod.

Seznam přijatých dětí do MŠ
na šk. r. 2021/2022 (dle RGČ) bude vyvěšen
od pondělí 31. 5. 2021
Schůzka s rodiči nově přijatých
(nepřijatých) dětí se bude konat
v úterý 8. 6. 2021 v 15.00 hodin
na 1. pavilonu nahoře,
kde budou rozdána rozhodnutí.

Doručení následujícím způsobem:
• do datové schránky školy (každá škola má svou dato‐
vou schránku)

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice

ZÁPIS DO MŠ 2021/2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními metodické doporučení k organizaci zápisů
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit
písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID in9kx5b) v termínu od 4. května do
10. května 2021
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného
zástupce (nelze jen poslat prostý e-mail) v termínu od 4. května
do 10. května 2021 e-mail: ms.zafontanou@seznam.cz
3. poštou (pouze doporučeně) v termínu od 4. května do 10. května
2021,
adresa: Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935,
okres Pardubice,
Za Fontánou 935, 535 01 Přelouč
4. osobním podáním (oknem v přízemí budovy A) dne 4. května
2021 od 7.30 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod.

Přidělení registračního čísla
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny
pod registračními čísly. Registrační číslo Vám bude:
a) předáno v uvedeném termínu

b) zasláno e-mailem nebo sms.
Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů není rozhodnutí o přijetí automaticky zasíláno, ale bude zveřejněno následujícími způsoby:
a) zveřejněním seznamu přijatých dětí ve vývěsce MŠ v ulici Za Fontánou
b) na webových stránkách školy (www.materskeskolky.cz).
Rozhodnutí o nepřijetí si zákonný zástupce převezme:
a) osobně 20. 5. 2021 v době od 8.00 hod. do 11.30 hod.
b) doporučeně poštou
c) datovou schránkou.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Přihláška a čestné prohlášení je k vyzvednutí v budově MŠ dne 20. dubna 2021 od 7.00 hod. do 15.00 hod.
nebo ke stažení na www. stránkách školy.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ

duben 2021

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství
Po celý školní rok stále žijeme v naději, že se hygienická opatření změní natolik, aby nám byla umožněna třeba i částečná činnost. Naděje umírá poslední, tak stále doufáme, že alespoň jarní měsíce přinesou částečné uvolnění opatření vlády. Pokud by došlo k pozitivním změnám, jsme
připraveni otevřít co možná nejvíce zájmových útvarů s prodloužením
jejich činnosti do konce června. Za neodučené hodiny v tomto školním
roce bude poměrná část zaplaceného zápisného vrácena. V případě,
že zájmový útvar nebude vůbec otevřen, budeme vracet celé zápisné.
Protože jsme nedostali striktní zákaz pobytu na pracovišti, pouze jsme
se museli rozdělit tak, aby nedocházelo k větším kontaktům, využili jsme
čas na rekonstrukci prostor DDM. Doufáme, že naši klienti, jak z řad dětí,
tak i rodičů ocení novou výzdobu učeben a sklepních prostor DDM.

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
DDM PŘELOUČ 2021
Závazné rezervace jsou možné pouze prostřednictvím
webového formuláře, který naleznete na stránkách DDM Přelouč
(www.ddmprelouc.cz) od 1. 2. 2021

POBYTOVÝ TÁBOR:
KRKONOŠE 2021
7. 7. – 16. 7. 2021 (9 nocí), max. 40 dětí
Termín:
Cena:
4 950 Kč
(doprava, pojištění, ubytování, plná penze, vstupy)
Hlavní vedoucí: Pavel Hrdý

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I. „Výtvarně – tvořivý“
12. 7. – 16. 7. 2021 (od 9:00 – 16:00 hod.),
Termín:
max. 20 dětí
Cena:
1 200 Kč
(obědy, vstupné, jízdné a potřebný materiál na tvoření)
Hlavní vedoucí: Kateřina Vrbová
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II. „Pohádkový“
19. 7. – 23. 7. 2021 (od 9:00 – 16:00 hod.),
Termín:
max. 20 dětí
Cena:
1 200 Kč
(obědy, vstupné, jízdné a potřebný materiál na tvoření)
Hlavní vedoucí: Blanka Leksová
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR III. „Poznávací I.“
Termín:
9. 8. – 13. 8. 2021 (od 9:00 – 16:00 hod.),
max. 20 dětí
Cena:
650 Kč (doprava, vstupné, spotřební materiál)
Hlavní vedoucí: Pavel Hrdý
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR IV. „Poznávací II.“
16. 8. – 20. 8. 2021 (od 9:00 – 16:00 hod.),
Termín:
max. 20 dětí
Cena:
650 Kč (doprava, vstupné, spotřební materiál)
Hlavní vedoucí: Pavel Hrdý
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V. „Letem světem“ – OBSAZENO!!!
Termín:
23. 8. – 27. 8. 2021 (od 9:00 – 16:00 hod.),
max. 20 dětí
Cena:
1 200 Kč
(obědy, vstupné, jízdné a potřebný materiál na tvoření)
Hlavní vedoucí: Blanka Leksová
Pevně věříme, že se nám s Vaší pomocí podaří realizovat
všechny naplánované tábory a předem děkujeme za Vaši důvěru.
Další informace o táborech naleznete na www.ddmprelouc.cz.
4/21
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Napsali nám
INFORMACE CHARITY PŘELOUČ

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

PODPORA PRO PĚSTOUNY
Milí čtenáři Roštu,
měsíc březen je pro službu PODPORA PRO PĚSTOUNY
významný, protože 19. 3. slaví svátek sv. Josef, který je patronem naší služby.
Z tohoto důvodu pracovnice služby nabídly v rodinách dětem k vybarvení
obrázky zobrazující sv. Josefa s rodinou anebo děti mohly poskládat rozstříhaný obrázek. Zároveň seznámily děti s příběhem o sv. Josefovi, pokud
o to projevily zájem.
Doprovázení pěstounských rodin nebylo nařízením vlády pozastaveno,
ale pouze omezeno. Pracovnice služby sledovaly naplňování dohod o výkonu pěstounské péče především formou telefonickou, případně elektronickou. Ministerstvo
práce a sociálních věcí
zajistilo pro pěstouny
a svěřené děti respirátory, které pracovnice služby do jednotlivých rodin distribuovaly.
Přejeme Vám krásné jarní dny, které snad
budou slunečné, abychom všichni načerpali energii, kterou po zimních měsících zajisté potřebujeme.
Mgr. Pavlína Křepská

DUBEN v JAKUB KLUBU
a JAKUB KLUBU 18
Březnové počasí si s námi velmi hrálo. Naladilo nás na krásné jarní dny
a záhy jsme se probudili do bílého rána. Typické aprílové počasí. ☺ Ale sluníčko nás jistě v dubnu obdaruje velkou dávkou slunečních paprsků a dodá
nám tolik potřebnou energii, která se odrazí na náladě nás všech.
A jaký byl březen v klubu? Jarní výzdoba, malování obrázků, tvoření
dárečků… trošku jsme tomu jaru pomáhali. Opět jsme se věnovali doučování našich dětí, což je v této době pro ně velmi důležité. Situace je stále
složitá a budeme doufat, že se během dubna někteří vrátí do školních lavic.
Zároveň se snažíme dětem čas strávený v klubu zpříjemnit nějakou zajímavou činností. Vzhledem k situaci připravujeme aktivity individuálně
a podle situace v klubu. S dětmi jsme se zapojili do malování jarních obrázků pro pracovníky a klienty Domova u fontány. Věříme, že jim naše
obrázky vykouzlí v této době úsměv na tváři. Nás to tedy bavilo a děkujeme
všem, kdo se zapojili.
V klubu u starších jsme se zaměřili na praktické dovednosti, se kterými se setkají při jednání na úřadech a poště. Hovořili jsme o důležitých
dokumentech a jak je třeba je uchovávat pro případné doložení v různých
záležitostech.
Jelikož v dubnu nás čekají netradiční velikonoční svátky, je třeba si připomínat jejich tradice, zejména nyní, když koledování nebude vzhledem
k opatřením probíhat, jak jsme zvyklí z minulých let. V dubnu se také za-
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pojíme do akce Den Země a zkrášlíme si přírodu na naší zahradě. Chceme
jí mít hezkou, protože nás čeká překvapen. A jaké? To přece nemůžeme
prozradit! ☺
Mgr. Mirka Škávová

DOBRO CENTRUM PŘELOUČ
HLEDÁ NOVÉ DOBROVOLNÍKY
Příchodem jarního počasí chceme pomoci Domovu u fontány a jejich obyvatele brát na procházky do jejich zahrady. Zatím tvoří
DOBRO-TÝM 7 dobrovolníků a hledáme další. Pověřený pracovník DUF
Bc. Zdeněk Šrek nové zájemce proškoluje v BOZP i manipulaci s vozíkem,
my zajišťujeme dobrovolnickou smlouvu včetně pojištění dobrovolníků.
Dobrovolník je po příchodu do domova testovaný, a pokud je test negativní, obdrží respirátor a může na domluvené oddělení.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 731 402 371 nebo mailem charita.prelouc@gmail.com. Pojďte spolu s námi a obyvateli domova do jejich
krásné jarní zahrady! Stačí „JEDNA HODINA TÝDNĚ“ ☺.

PODĚKOVÁNÍ ZA KRÁSNÉ OBRÁZKY
PRO OBYVATELE DOMOVA
Děkujeme všem, kdo reagovali na naši výzvu a namalovali obrázek
s jarním motivem pro seniory v domově. Do doby uzávěrky Roštu se
nám sešlo 45 obrázků, uvidíme, kolik
jich přijde ještě poslední týden. Děkujeme za aktivní spolupráci paní Hývlové z knihovny, paní Iloně Kubové,
paní Pavle Jadrné, paní Marii Paďourové za Základní školu Masarykovo
náměstí, paní ředitelce Magdě Pacákové za Základní školu Smetanova ulice a dalším, kdo akci propagovali a zapojili se. Všechny obrázky jsou moc
krásné a originální, děkujeme!!!
Zdenka Kumstýřová,
koordinátorka DC

Pravidla silničního provozu 35
Druhou, nutno podotknout naivní, fámou
rozšířenou mezi lidmi je to, že by body byly
připsány i osobě, která je sice držitelem řidičského oprávnění, ale „bodovaný“ přestupek spáchala při jízdě na kole. Je pravdou,
že i cyklista je řidičem (bez ohledu na to,
jestli má či nemá řidičák) a jízdní kolo je vozidlem, vozidlem nemotorovým, podobně
jako ruční vozík, potahové nebo jiné vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí

síly. Zákon ale stanovuje, že bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků spáchaných řidičem
vozidla motorového. A dále uvádí, že motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus.
Není tedy možné, aby např. podnapilý cyk-

lista krom pokuty, zaznamenal i započítání
bodů, byť je evidován v registru řidičů z důvodu držení řidičského oprávnění.
(pokračování příště)

duben 2021

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
JIŽ POMÁHÁ
Z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky jsme investovali první
částku a to nákup nového vozíku. Naše půjčovna je v době epidemie hodně využívána a ze strany pečujících rodin je o kompenzační pomůcky velký zájem. Půjčovnu vede Šárka Pleskotová, v případě potřeby jí můžete
kontaktovat na tel. 731 402 376. Seznam pomůcek, které máme k dispozici, je na našem webu. Cenu účtujeme 10 Kč/den.
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Ukazovátka na Tóru aneb Tragický příběh
hodináře a zlatníka Františka Frýby a Reginy Hirschové z Přelouče
z období druhé světové války
Může se zdát, že více jak 75 let od ukončení druhé světové války již nelze najít zajímavé nové poznatky týkající se tragických let
1939–1945. Opak je však pravdou. V květnu
2020 objevil autor tohoto textu náhodou
pozoruhodný příběh, ve kterém hrají roli
dvě stříbrná ukazovátka na Tóru, přeloučský
hodinář a zlatník František Frýba a židovská
občanka, paní Regina Hirschová.
Velmi zajímavým a vzácným předmětem
z přeloučských muzejních sbírek jsou dvě stříbrná ukazovátka na Tóru (součást hebrejské
bible). Byla užívána v přeloučské Židovské
obci a pochází zřejmě z 19. století. Mají délku 25 cm a jsou velice pěkně umělecky vyvedená (viz fotografie od Igora Sviridova).
V dubnu 1940 je zanesla pardubická občanka Regina Hirschová (1873–1944) za účelem
vytvoření posudku přeloučskému hodináři
a zlatníku Františku Frýbovi (1891–1944, někdy bývá uváděn i jako Fryba). Tehdy byla
v majetku přeloučské Židovské obce, která
ovšem už roku 1938 pro nízký počet členů
splynula s tou pardubickou. Přesnou motivaci k vytvoření posudku neznáme, zřejmě
to však byly obavy Židovské obce v době,
kdy byli její členové již značně persekvováni.
Frýba 9. dubna 1940 určil, že ukazovátka jsou
vyrobena z třinácti lotového stříbra a mají
váhu 196 gramů. Materiál měl tehdy cenu
59 korun.

František Frýba (rodák ze Zbyslavce nedaleko Třemošnice) byl přeloučský živnostník,
který se věnoval hodinářství, zlatnictví a optice. V textu posudku se označil také jako „stálý soudní odhadce soudu“. Živnost měl po4/21
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volenou od 22. září 1920. Jeho firma sídlila
v domě čp. 535 v dnešní Hradecké ulici (lidově tzv. v kopečku). V únoru 1938 nabízel dle
dochované reklamy také „švýcarské hodinky
všech značek“. Koncem 30. let 20. století atmosféra ve společnosti houstla a bylo zřejmé,
že se blíží válečný konﬂikt. Frýba proto „využil“ situace a začal v Přelouči prodávat i plynové masky, což dokládá jeho reklama, která se dochovala v almanachu k otevření přeloučského Masarykova domu, které se konalo
15. srpna 1938, tedy jen šest týdnů před Mnichovskou dohodou.

Za druhé světové války občané mnohdy
tajně poslouchali zahraniční rozhlas, což bylo možné díky zařízení pro příjem krátkých
vln, tzv. čerčilek. Jejich výrobě se tajně věnoval i Frýba (v roce 1940 uvedl na výše zmíněném posudku, že má také „koncesovaný
prodej radioaparátů a jejich součástek“, takže
se v tomto oboru vyznal). Doplatil ale na neopatrnost svých zákazníků a 25. března 1944
byl zatčen (dle jiných zdrojů ovšem pro poslech zahraničního rozhlasu). Vězněn byl
v Praze na Pankráci, zde byl 11. srpna 1944
také popraven. Bylo mu pouhých 53 let. Vdova Božena Frýbová zřejmě podnik provozovala i po jeho smrti a to až do 1. prosince 1949,
kdy se živnosti tzv. dobrovolně vzdala.
Je smutným faktem, že paní Regina Hirschová též zemřela za druhé světové války –
9. prosince 1942 byla deportována do Terezína a následně 15. května 1944 i do Osvětimi, kde někdy poté zahynula (přesné datum

není známé). Bylo jí zřejmě 70 let. Jména Františka Frýby i Reginy Hirschové (její příslušnost do Přelouče ale není zcela jasná) najdeme od roku 1990, resp. 2004, na pomníku
obětí druhé světové války v parku u sokolovny v těsné blízkosti.
Příběh ukazovátek ale v roce 1940 neskončil. Přežila, neznámo kde, druhou světovou válku a někdy v druhé polovině 20. století (přesné datum nelze z přírůstkové knihy
určit) je věnovala je slečna Božena Liegrová (1900–1992) z Přelouče do sbírek přeloučského muzea. Frýbův posudek byl až do
května 2020 přiložen volně k ukazovátkům,
sám se ale stal muzejním exponátem.
Božena Liegrová byla, mimochodem, také dosti zajímavou přeloučskou občankou.
Působila též v Církvi československé (husitské), kde byla ještě v 80. letech účetní (tuto
práci vykonávala dříve v přeloučských spořitelnách). V roce 1985 věnovala finanční
částku, za kterou byly pořízeny současné varhany ve sboru Církve československé (husitské). Jak se ale dostala k ukazovátkům na Tóru, to není zcela jasné (je dost možné, že byla
nalezena v bývalé přeloučské židovské synagoze, která se po roce 1945 stala trvalou modlitebnou Církve československé, je to však
pouze domněnka). Na závěr uveďme jednu
kuriozitu – zajímavou shodou okolností je
v bývalém Frýbově místě podnikání, v domě
čp. 535 v Hradecké ulici, i v naší současnosti
zlatnictví a hodinářství!
Použitá literatura a prameny:
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Drobné kamenné památky Přeloučska.
Socha Panny Marie ve Valech nad Labem
U křížků, soch svatých, patronů a božích muk
často nacházíme vysazené stromy. Většinou se již
jedná o stromy vzrostlé, které vysadili naši předci.
Určitě jste si toho všimli. Především se jedná o lípy,
prostě lípa je náš národní strom a předci si toho
byli vědomi. Někde nalezneme stromy dva, někde
čtyři, někde jeden a někde žádný. Nejspíš to bude
dáno prostorem kolem dané památky. Jaký ale
byl nebo je účel takto vysazených stromů, k čemu
slouží? O tom se můžeme pouze dohadovat. Stromy dávaly stín věřícím, kteří se u těchto památek
modlili, vzpomínali na své blízké. Nebo to byly
orientační body v krajině, které byly vidět lépe,
než daná kamenná památka? V současné době
k těmto stromům přibývají lavičky a dokonce i přístřešky, kde se člověk může schovat před deštěm,
turista či cyklista posvačit a nabrat síly na další
cestu. Vydáme se do Valů nad Labem, kde v klidu
můžeme pod takovým přístřeškem posedět, kochat se krásnou sochou a památným stromem,
který je z původní výsadby čtyř lip nejstarší.
V blízkosti domu čp. 1 v Zájezdní ulici ve Valech nad Labem se nachází pěkná pískovcová socha Panny Marie na podstavci. Několikanásobný podstavec je zhruba ve střední části ozdoben
následujícím textem: „O vy všickni, kteříž/jdete
cestou/pozorujte a/vizte,/jest-li bolest/jako bolest/má.“ a „Jeremiáš 29.12“ To je na Přeloučsku
na podobných památkách poměrně častá citace z Bible, setkali jsme se s ní např. už ve Lhotě
nad Labem. Nápis je umístěn v neogotické trojlaločné nice se stříškou. Nad nápisem je také kovový hák na umístění světla. Následuje drobný
stupeň se dvěma malými neogotickými nikami
a pak samotná nepříliš velká socha Panny Marie
se spjatýma rukama. Jinak je dílo nezdobeno. Poměrně dobře zachovalá památka je oplocena
zdobným kovovým plotem o rozměrech zhru-

ba 3x3 metry. Dílo samotné má půdorys zhruba
150x120 a vysoké je asi 4 metry. Nechybí před
ním klekátko.
Základní poznatky o historii památky zjistíme
z dalších nápisů – vpředu je datace 1886 a vzadu
informace, že vznikla nákladem manželů Václava a Anny Halámkových z Valů čp. 49 (což je dům
v její těsné blízkosti). Dílo vytvořil sochař A. Staude z Pardubic, zřejmě se jedná o Antonína Staude-

Fotohádanka
Správná odpověď březnové fotohádanky
zněla: „Na černobílé fotografii od Františka
Prášila vidíme výstavbu rodinných řadových
domků v dnešní Jahnově ulici, konkrétně ve
směru od domu čp. 426 směrem na sever ke
schodišti do Nerudovy ulice. V popřední jsou
zachyceny domy čp. 1331–1326. Fotografie
pochází z roku 1980, domy byly kolaudovány roku 1982.“
Gratulujeme Ivetě Vykoukalové, která
byla vylosována a v redakci Roštu je pro ni
připravena malá věcná odměna. Odpovědi na další fotohádanku zasílejte na mail:
rost@mestoprelouc.cz a děkujeme vám za
přízeň.
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ho (1824–1893). Z literatury dále víme, že Halámkovi, kteří byli majiteli hospody v čp. 1 a obchodu
v čp. 49, zřídíli tehdy i nadaci na udržování sochy. Opravována bylo přinejmenším jednou, a to
v roce 1994 (akademickým sochařem J. Holinkou). V uvedeném roce byla památka totiž poškozena prudkým poryvem větru. Za pomoc
s přípravou článku děkují autoři kronikářce obce Valy nad Labem, paní Mileně Tröstrové.
Kam příště? Určitě zase vyrazíme na podobné
místo, jako je to valské. Prostě se pokochat, chvíli
zapřemýšlet a také si odpočinout.
Text+foto: Jiří Rejl (kurziva) a Matěj Pešta

CESTA BISKUPA DANIELA I. DO ŘEČAN NAD LABEM A ZPĚT – 4. část
Ještě jednou se vracíme do obce Jakub na Kutnohorsku, a to hlavně proto, abychom si poslechli údajný zakladatelský příběh místního kostela.
Cesta biskupa Daniela I. naším krajem, stejně jako jeho životní pouť, se pomalu uzavírá…

„Báje“ o založení
svatojakubského kostela
Svým způsobem je tento příběh jakousi pověstí, ale zvláštní. Jeho tvůrcem není anonymní
lidový vypravěč, ale historik Hermenegild Jireček,
který umně pospojoval některá fakta. Jeho vyprávění nás vrací k dramatickému okamžiku ze
života olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka.
Roku 1145 putoval olomoucký biskup Jindřich Zdík do Říma. Na česko-moravském pomezí
u usobrnské celnice (někde nedaleko od Litomyšle) byl přepaden ozbrojenci údělného knížete

Konráda Znojemského. Tento kníže přitom ještě před několika hodinami přesvědčoval Zdíka
o svém přátelství, vše však byla jenom lest.
Jindřich Zdík v Usobrně ulehl ke spánku. Další události popsal Vincencius takto: „Za prvního
nočního ticha se však (Konrád) se svými zločinnými společníky ozbrojil jako proti nepříteli brněním a jinými válečnými zbraněmi, a tak vytáhl,
aby svého řečeného pastýře buď zabil, nebo zajal. A když už dorazil ke vsi, v níž biskup spal jistý
si mírem, a už je zadržovala jen říčka, kterou nemohli jen tak lehce přejít, spustil jeden z nich
z vnuknutí Páně, aby mohl řečený biskup uniknout, na znamení válečnou píseň. Když ji jako
první uslyšel Mukar, mnich šedého řádu, vzbudil biskupa zachovávajícího ticho, a vyzýval ho,
aby rychle unikl smrti. Tehdy jej někteří bohabojní muži z jeho doprovodu hodili přes plot domu

oděného jen do kožešin, kterými byl přikryt,
a obutého jen do prostých opánek. Biskup odtud trochu poodešel a vrhl se v modlitbách mezi křoví a sněhové závěje. Nepřátelé pak prudce
vtrhli do biskupovy ložnice, našli tam několik řeholních kanovníků téhož řádu, z nichž jednoho
jménem Lukáš posekali meči, protože ho pokládali za biskupa. Když však zjistili, že to není on,
ztloukli ho pěstmi a zpolíčkovali, stejně jako ostatní bratry i jeho oloupili a zanechali polomrtvého. S pochodněmi pak obstoupili dvorec, aby
biskup nemohl uniknout. Koně mu sice šlapali
po rukou a padaly na něj žhavé jiskry z pochodní, ale v křoví ho (nikdo) nespatřil, protože z nebes jej chránil anděl Boží.“
Banda zlotřilců nakonec zapálila domy dvorce,
aby v nich Zdík, pokud by se v nich skrýval, uhořel. Vše cenné si přivlastnili a hodovali u velkého
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ohně uprostřed dvorce. „Nakonec odtud odešli,
neboť nedosáhli svého cíle.“

Zdíkovi nakonec pomohl jeden sedlák, hledající v noci voly. Zdík v něm poznal muže ze
své čeledi a poslal ho pro jeho
otce Hvozdlu. Hvozdla se synem pak Zdíka oblékli po selském způsobu a na mezkovi ho
odvezli do Litomyšle.
Tento násilný čin měl posléze dalekosáhlé důsledky, mj.
klatbu nad účastníky přepadení. Papežská listina nám uchovala jejich jména (Vincencius
jmenoval jen strůjce přepadení Konráda Znojemského) –
mezi nimi je zmiňován i jakýsi
Slavibor. Jirečkův „příběh“ o založení kostela v Jakubu vychází z poznatku, že i v o dvacet
let mladší autentice je zmiňováno jméno Slavibor.
Výjimečný chrám v Záboří nad Labem údajně založil velmož Miroslav,
Tato shoda vede pak k náúdajný bratr Marie, zakladatelky chrámu v Jakubu. Ve 12. století nám sledujícím tvrzením: Slavibor
mnohé neznámé doplňují pozdější fantazie.
z rodu Švábeniců, rodu, v němž
bylo jméno Slavibor oblíbené a tradiční, se dopustil strašlivého prohřešku – pod vedením Konráda
Znojemského se roku 1145 účastnil nočního přepadení olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Za
tuto opovážlivost byl dán do klatby. Slavibor záhy
zemřel, snad již roku 1146. Stín strašlivého hříchu
zůstával na jeho posmrtné památce. Roku 1165
se vdova po Slaviborovi Marie se syny Slaviborem,
který měl rodové jméno po otci, a Pavlem rozhodla odčinit hříchy svého muže a otce svých dětí.
Odčiněním hříchů měla být stavba kostela sv. Jakuba v Jakubu.
Pikantní rozměr by takovým okolnostem doV případě přeloučského chrámu, na jehož romándávala
i následující možnost – ač to není v písemský původ upozorňují např. články obloučkového
ných záznamech výslovně zaznamenáno, je možvlysu, podobné fantazie nevznikly.
né, že mezi napadenými příslušníky Zdíkova
doprovodu, kteří se asi při první příležitosti rozutekli do noci, a biskupa tak museli zachraňovat
obyčejní venkované, mohl být i budoucí biskup
Daniel. Víme, že ve 40. letech 12. století doprovázel biskupa Zdíka na jeho cestách. Znamenalo by
to, že akt odpuštění by tu byl v rukou člověka, jehož život byl oné osudné noci také v ohrožení.
A „tradice“ dodala ještě následující: Marie se
svými syny si mohla náročnou stavbu dovolit, byla příslušnicí nejmocnější velmožské vrstvy kraje –
jejím bratrem byl velmož Miroslav, zakladatel sedleckého kláštera a kostela v Záboří.
Tento příběh se vžil, dodnes ho můžeme číst
na informačních cedulích a různých internetových stránkách, líbí se a už asi nikdy nezmizí. A to
i přesto, že jsou tu údaje poskládané bez opory
v pramenech. Nelze tak prokázat:
– že bylo jméno Slavibor oblíbeným rodovým
jménem Švábeniců
– kdy hříšník Slavibor zemřel
– spřízněnost Marie a jejích synů Slavibora a Pavla se Švábenici, natož že byla manželkou hříšného Slavibora a ten byl otcem jejích dětí
Články obloučkového vlysu sv. Jakuba Většího v Pře– případné konkrétní důvody (odčinění hříchu)
louči. Spatřil je někdy biskup Daniel I. na vlastní
pro založení kostela v Jakubu
oči? Nemožné to není, roku 1163 a 1165 pobýval
– spřízněnost Marie a jejích synů s velmožem Miroslavem
na Přeloučsku.
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Doplňovačka
Jinak řečeno – o Marii, jejích synech Slaviborovi a Pavlovi víme jen to, co nám prozrazuje jediná věta autentiky z obce Jakub.

Doplňovačka – zajímavá místa v Pardubickém kraji
Tajenka březnové doplňovačky byla: Králický Sněžník

Horizont 1165
Přesné určení roku 1165 dvěma podželeznohorskými autentikami je druhotně vztahováno
k dalším románským kostelům této oblasti. V podobném čase tedy snad vznikl i kostel sv. Petra
a Pavla v Kojicích (v hlavních rysech dochován
dodnes; někdy datován až 1180–1190), týchž
světců ve Zdechovicích (části románské svatyně
jsou součástí barokní přestavby) a snad i kostel
sv. Jana Křtitele v Semíně (někdy bývá hodnocen
i jako mladší, až z přelomu 12./13. století). Na druhé straně Železných hor bývá cesta biskupa Daniela I. dávána hypoteticky do souvislosti s třetím románským čáslavským kostelem, kostelem
sv. Michaela, a zároveň jediným románským kostelem v Čáslavi, jenž se nám dochoval až do
dnešních časů, ač vklíněn mezi pozdější budovy
děkanského chrámu sv. Petra a Pavla a sloužící nadále jako pouhá sakristie. K této úvaze vede opět
jen velmi volná spojitost – v Řečanech si nechal
chrám vybudovat právě čáslavský kastelán.
Ve výše popsaném čase, kdy se i Přeloučsko
odívalo do bílého roucha kostelů, se blížila životní pouť pražského biskupa Daniela I. ke svému
konci. Zemřel tak, jak pro něj bylo typické, uprostřed horečné aktivity ve službách svému císaři.
Stalo se tak „v předvečer svátku svatého Vavřince“ roku 1167 při dalším tažení Fridricha I. Barbarossy do Itálie. Daniel I. zemřel na malárii,
chorobu decimující v tom čase císařův vojenský
tábor.
Text a foto Martin Štěpánek
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Poznámka: Loňské a letošní články o vztahu kronikáře
Kosmy a biskupa Daniela I. k našemu kraji jsou dvěma
ze dvanácti kapitol spisku Dvanáct, který bych později
rád dal k dispozici i městské knihovně.

Králický Sněžník, zastarale také Kladský Sněžník je nejvyšší vrchol (1423 m) stejnojmenného pohoří, třetího nejvyššího v České republice, nacházejícího se na státní hranici s Polskem, v délce zhruba 16 km táhnoucí se od města Králíky po Kladské sedlo.
Jedná se o čtvrtý nejvyšší vrchol Koruny hor Polska a o nejvyšší bod okresu Ústí nad
Orlicí i celého Pardubického kraje. Z vrcholové kupole výrazně modelované mrazovým
zvětráváním vybíhá pět dílčích rozsoch. Často udávaná výška 1424 m je výškou geodetického bodu (přesněji 1423,78 m), jehož vrchol ale ční docela vysoko nad terén.
Název hory vyplývá z dlouhého zimního období − sněhová pokrývka vydrží na vrcholu
až 8 měsíců v roce. Několik desítek metrů pod vrcholem na jižním svahu hory pramení
Morava, je zde vyvinut kar s lavinovou drahou. Padající laviny zde zabraňují vzniku
lesa, proto klín bezlesí sahá hluboko do pásma smrčin. Níže pod vrcholem (trojmezní
kámen) je nejsevernější bod historické česko-moravské hranice.
(text a foto čerpáno z internetu)
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Historie

V rámci losování se výherkyní stala Dana Dostálová, gratulujeme. V redakci Roštu na
ni čeká malá věcná odměna. Všem ostatním děkujeme a těšíme se na nové odpovědi,
které zasílejte jako vždy na mail: rost@mestoprelouc.cz.

DOPLŇOVAČKA
Tajenku doplňovačky, kterou je …, najdete v prostředním řádku.
1. Indické přístavní město. – 2. Cela. –
3. Hošík. – 4. Sanitní auto. – 5. Kraj. –
6. Skla (zdrobněle). – 7. Dcera Přemysla Otakara II. – 8. Stáří. – 9. Vesnická
kapela. – 10. Sladidla (řídce). – 11. Malá
kola. – 12. Určitá hromada.
Pomůcka: Kalkata

Vaříme s Roštem
Milí čtenáři, tentokrát přikládáme recept z brambor na
tradiční mazanec, který kromě beránka patří určitě na sváteční velikonoční stůl také.

Velikonoční bramborový mazanec
Na těsto potřebujeme: 0,50 lžičky soli necelé, 500 g hladké mouky,
1 vejce, 1,50 dl mléka, 1 žloutek, 1 vanilkový cukr, 30 g droždí, 0,50 lžičky citronové kůry čerstvě nastrouhané, 200 g vařených brambor jemně nastrouhaných, 100 g cukr krupice, 80 g rozpuštěného vlažného
másla.
Dále: rozinky, bílek na potření, mandle, kandované ovoce
Postup: Do mísy dáme mouku smíchanou s cukry a solí, uprostřed
uděláme důlek, do kterého rozdrobíme droždí, přilijeme trochu vlažného mléka, trošku promícháme a necháme vzejít kvásek.

Až se nám kvásek zvedne, přidáme do mísy zbylé ingredience společně s rozinkami (nejlépe předem
namočenými v rumu), kandovaným ovocem nebo mandlemi dle
chuti a vymícháme hladké nelepivé těsto, které necháme na teplém místě cca půl hodiny kynout pod utěrkou. Poté těsto opět
propracujeme, vypracujeme jeden větší nebo dva menší bochánky,
které dáme kynout už na plech vyloženým pečícím papírem. Těsně
před pečením potřeme bochánek (bochánky) rozšlehaným bílkem
a dle chuti posypeme mandlemi (celé, nasekané nebo lupínky). Pečeme v předehřáté troubě na 190 stupňů, po 5 minutách zeslabíme
na 170 stupňů a dopečeme dozlatova. Před vyndáním vyzkoušíme
špejlí, těsto se na ní nesmí lepit. Dobrou chuť.
Fotograﬁe čerpány z internetu, text MG
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Křížovka
Březnová tajenka zněla: Cukrárna DUO – zákusky, dorty, chlebíčky. Děkujeme vám všem, kteří s Roštem luštíte
a zasíláte nám odpovědi. V rámci losování se výhercem stal
Václav Říha. Věcný dárek je připravený v redakci Roštu,
Městský úřad Přelouč, 3. patro. Malou dobrotu věnuje výherci i Cukrárna DUO. Gratulujeme a přikládáme další křížovku a těšíme se na vaše nové odpovědi, které zasílejte

na mail: rost@mestoprelouc.cz nebo volejte na telefon
466 094 103.
CUKRÁRNA DUO
Již 30 let nabízíme Přeloučákům a širokému okolí chlebíčky, zákusky, koláče, buchty, vánočky, na Velikonoce i mazance a další dobroty naší výroby. Vše vyrábíme tradičním způsobem.
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