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V pořadí 37. schůze Rady města
Přelouče proběhla 30. 1. 2012. Radní
na ni schválili smlouvu o umístění a pro-
vozování kontejnerů uzavřenou mezi mě-
stem Přelouč a Revenge, a.s. Praha. Jed-
ná se o bílé kontejnery na sběr oděvů,
bot a textilu, které byly v prosinci 2011
umístěny na třech stanovištích tříděné-
ho odpadu (stanoviště u Penny Marketu,
v ulici Obránců míru a u hotelu Fontá-
na.) Po cca 2 měsících dojde k vyhodno-
cení sběru a k případnému přemístění
kontejnerů, nebo k rozšíření sběrné sítě
o další kontejnery. Rada města rovněž roz-
hodla, že nejvhodnější nabídkou na zpra-
cování územního plánu Přelouče je nabíd-
ka Atelieru T-plan, s.r.o. Praha 7. Schválen
byl radou města rovněž finanční příspě-
vek z fondu rady města: 5.000,- Kč pro
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska, SDH Přelouč na činnost v roce 2012
a 5.000,- Kč SDH, okrsku č. 14 na pořá-
dání hasičských soutěží v roce 2012. Rad-
ní rovněž vzali na vědomí zápis z jedná-
ní bezpečnostní a dopravní komise ze
dne 23. 1. 2012. Rada města souhlasí

s umístěním svislého dopravního znače-
ní na místní komunikaci nám. 17. listo-
padu za křižovatkou s místní komunikací
K. Čapka u nemovitosti č.p. 1518, s umí-
stěním svislého dopravního značení s tex-
tem „Mimo dopravní obsluhy“ na komu-
nikaci k nemovitosti č.p. 48 a ke kostelu
sv. Jakuba a s umístěním informační ta-
bule „Pozor výjezd hasičských vozidel“
na fasádě hasičské zbrojnice v ul. Zbo-
rovská. Rada města nesouhlasí se zříze-
ním nové oboustranné autobusové za-
stávky podél komunikace III. třídy č. 32211
Vrchlického a se zavedením obousměr-
ného provozu na Masarykově náměstí
v úseku od nemovitostí č.p. 23 po křižo-
vatku s místní komunikací Českosloven-
ské armády. 

Další schůze rady města proběhla
13. 1. 2012. Radní na ni mimo jiné vza-
li na vědomí zprávu se stručnou statisti-
kou monitoringu svozu odpadu za dru-
hé pololetí roku 2011. Při kontrolách se
stále opakují v menší míře stejné nedo-
statky typu nezabrzděných kontejnerů.
S vybudováním zpevněných ploch se zlep-

šila situace ohledně vracení nádob na pů-
vodní místo a situace kolem výskytu roz-
bitého skla na zemi kolem nádob. V roce
2011 byly vybudovány nebo rozšířeny zpev-
něné plochy tam, kde část nebo všechny
nádoby stály na trávníku nebo nevhodně
na parkovišti. Rozšířena tak byla zpevně-
ná plocha na dvou stanovištích v ulici
Studentské, na jednou stanovišti v ulici
Tůmy Přeloučského. Zcela nová zpevně-
ná plocha byla vybudována ve Štěpáno-
vě a ve Lhotě, dále v ulici Boženy Něm-
cové, kam byly přemístěny nádoby z ulice
Veverkovy a rovněž v ulici Přemyslově.
Doplněny byly kontejnery na stanovišti
v ulici Edvarda Beneše tak, že zde jsou
zastoupeny všechny 4 sbírané komodity.
Zcela nově bylo zřízeno stanoviště v ulici
Riegrově, čímž se rozšířil počet stanovišj
na současných 39. Nevyhovující z důvo-
du umístění nádob na trávě dosud zů-
stává stanoviště na náměstí 17. listopa-
du, které bude stejně jako stanoviště
v ulici Obránců míru nově vybudováno
v rámci chystaných projektů na revita-
lizaci sídliště. Na vědomí radní rovněž
vzali zprávu o přehledu produkce komu-
nálního odpadu v roce 2011 a zápis ze
schůze osadního výboru Klenovka ze
dne 20. 1. 2012. 
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Schválen byl finanční příspěvek z fon-
du rady města ve výši 25.000,- Kč Rodin-
nému centru Sluníčko Přelouč na nákup
pomůcek a úhradu energií v roce 2012,
umístění informativních výstražných ce-
dulí na sloupech veřejného osvětlení
v ul. Jaselská u parkoviště před firmou Kie-
kert-CS, s.r.o. a žádost na Krajský úřad Par-
dubického kraje, odboru školství, kultury
a tělovýchovy o udělení výjimky ohledně
zvýšení kapacity Mateřské školy Přelouč,

Kladenská z 200 na 224 dětí. Schválena
byla rovněž smlouva o dílo na vypracová-
ní projektové dokumentace pro územní
řízení a stavební povolení včetně projed-
nání v územním a stavebním řízení na
akci „Splašková kanalizace Lhota pod Pře-
loučí a Škudly“ včetně projektů kanalizač-
ních přípojek s firmou IKKO Hradec Krá-
lové, s.r.o. za cenu 414.000,- Kč vč. DPH.
Rada města rovněž souhlasí s umístěním
stavby „Parkoviště Přeloučské polikliniky,

Libušina ul., Přelouč na pozemcích měs-
ta p.č. 2243 a 471/14, jejímž investorem
je Přeloučská poliklinika a.s. Souhlas mě-
sta se vydává pro potřeby územního roz-
hodnutí s umístěním stavby.  

Rada města naopak zamítá žádost
p. Daniela Jarolíma na udělení výjimky na
pořádání veřejných hudebních produkcí
v prostorách diskotéky JOY v Havlíčkově
ul. 1496 v Přelouči.  

mh 
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Jako každý rok přinášíme přehled druhů a množství vámi
sebraných využitelných složek domovního odpadu aj již formou
sběrných nádob, prostřednictvím sběrných surovin nebo for-
mou sběru žáků v základních školách a zároveň celkový pře-
hled produkce domovního odpadu. Domovní odpad zahrnuje
tyto složky komunálních odpadů: využitelný, nebezpečný, ob-
jemný, směsný. V následující tabulce je uveden přehled množ-
ství vyprodukovaného domovního odpadu a to v období od ro-
ku 2009: 

Domovní odpad (t) 2009 2010 2011
využitelný 1 070,274 1 203,700 1 324,900
nebezpečný 12,776 8,460 4,470
objemný 272,600 282,000 299,260
směsný 1 947,040 1885,730 1 909,590
celkem domovní 3 302,690 3 379,890 3 538,220

Pro dokreslení výše uvedené informace uvádíme následu-
jící přehled jednotlivých druhů a množství využitelných složek
domovního odpadu:

Využitelný odpad (t) 2009 2010 2011
plast 131,892 124,500 145,310
sklo 83,221 85,200 80,980
papír 180,761 199,600 211,430
kompozitní obaly 1,128 1,300 3,070
železo 215,192 313,800 326,420
bio 458,080 479,300 531,500
dřevo 26,190
celkem využitelný 1 070,274 1 203,700 1 324,900

A v přepočtu na 1 občana:

kg/občan/rok 2009 2010 2011
plast 14,44 14,15 16,53
sklo 9,11 9,68 9,21
papír 19,79 22,68 24,05
kompozitní obal (tetrapak) 0,12 0,15 0,35
železo 23,57 35,66 37,13
bio 50,17 54,46 60,46
dřevo 2,98
celkem kg/občan 117,20 136,78 150,71

Další tabulka představuje výši finanční odměny, kterou mě-
sto obdrželo za sběr papíru, plastu, skla a za zpětný odběr elek-
trozařízení:

2009 2010 2011

odměna 1 475 824 Kč 1 457 010 Kč 1 487 780 Kč

Následující informace se stále opakují, ale z hlediska pří-
stupu k problému nakládání s odpady je neustálé opakování
zcela na místě. Snahou občanů by mělo být důsledně vytřídit
a předat k dalšímu využití co největší množství využitelného od-
padu. Jedině tak bude snižováno množství odpadů ukládaných
na skládku, kde dochází k neustálému nárůstu poplatku za
jeho uložení. Do popelnice nebo kontejneru na směsný od-
pad patří pouze odpad po důkladném vytřídění všech nebez-
pečných složek, všech využitelných složek (papír, plast, sklo,
tetrapak, bio, železo, textil, obuv) a všeho použitého elektroza-
řízení. Město Přelouč v tomto směru neustále zlepšuje podmín-
ky pro to, aby občané mohli třídit s co nejmenším úsilím. V ro-
ce 2011 byly vybudovány nebo rozšířeny zpevněné plochy tam,
kde část nebo všechny nádoby stály na trávníku nebo nevhod-
ně na parkovišti. Rozšířena tak byla zpevněná plocha na dvou
stanovištích v ulici Studentské a na jednom stanovišti v ulici
Tůmy Přeloučského. Zcela nová zpevněná plocha byla vybu-
dována ve Štěpánově a ve Lhotě; dále v ulici Boženy Němco-
vé, kam byly přemístěny nádoby z ulice Veverkovy, kde nádo-
by stály na nevhodném místě (u vjezdu do objektu), a rovněž
v ulici Přemyslově, kde byly nádoby umístěny v rohu parko-
viště. Doplněny byly kontejnery na stanovišti v ulici Edvarda
Beneše. Zcela nově bylo zřízeno stanoviště v ulici Riegrově,
čímž se rozšířil počet stanovišj na současných 39, což je počet,
který je dle našeho názoru dostatečný. Nevyhovující z důvodu
umístění nádob na trávě dosud zůstává stanoviště na nám.
17. listopadu, které bude stejně jako stanoviště v ulici Obrán-
ců míru nově vybudováno v rámci chystaných projektů na re-
vitalizaci sídliště. Jak jsme již informovali v minulém čísle, v pro-
sinci byly v rámci dalšího snížení produkce směsného odpadu
ve spolupráci se společností REVENGE a.s. umístěny na třech
frekventovaných stanovištích bílé kontejnery na použitý textil
a obuv. 

Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že přes malé výkyvy
v jednotlivých komoditách dochází ke zvyšování množství se-
braných využitelných složek domovního odpadu. V rámci zpět-

Produkce domovního odpadu v roce 2011



ného odběru bylo občany odevzdáno 953 ks použitých elek-
trozařízení. V souvislosti s touto informací vyzýváme občany,
aby zpětný odběr využívali v co největší míře v případě všech
elektrozařízení (nejen velkých jako jsou lednice a televizory),
neboj zpracování takto odevzdaného elektrozařízení je pro
město zdarma a navíc v závislosti na množství městu náleží
i finanční odměna. 

Město Přelouč touto cestou děkuje všem občanům, kteří
svým přístupem k problematice odpadů mají zásluhu na výše
uvedených údajích, dále děkuje svozové společnosti za vstřícnou

spolupráci, základním školám a sběrným surovinám za nezišt-
nou pomoc při poskytování podkladů spojených s vykazová-
ním sebraného množství odpadu. Tak jako každý rok doufáme
i letos, že jsme výše uvedenými informacemi vzbudili zájem
i u občanů, kteří stále hledí na třídění odpadů za účelem jeho
dalšího využití s nedůvěrou a že i za jejich přispění dojde k dal-
šímu zvyšování množství sebraného využitelného odpadu a tím
i ke snižování množství odpadu ukládaného na skládku bez
dalšího využití. 

Ing. Helena Klápová, odbor životního prostředí
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Samostatný soudní okres Přelouč vznikl v r. 1850 a byl sou-
částí politického okresu Pardubice. 

Měl 46 obcí: Přelouč, Bezděkov, Rohovládová Bělá, Břehy,
Bukovka, Vlčí Habřina, Choltice, Chvaletice, Jankovice, Jedou-
sov, Jeníkovice, Kasalice, Klenovka, Kozašice, Labětín, Lhota
pod Přeloučí, Lipoltice, Lohenice, Mělice, Mokošín, Neratov, Opo-
čínek, Poběžovice, Pravy, Přelovice, Řečany nad Labem, Semín,
Seník, Škudly, Sopřeč, Spytovice, Stojice, Svinčany, Štěpánov, Tr-
návka, Tupesy, Urbanice, Valy, Veselí, Voleč, Vinařice, Vyšehně-
vice, Zdechovice, Žáravice a Živanice. Přelouč byla sídlem okres-
ního soudu a berního úřadu. 

Od roku 1855 existoval Smíšený okresní úřad v Přelouči
spravující všechny správní, soudní a berní záležitosti. Od r. 1864
působil při okrese volený okresní výbor v čele s okresním sta-
rostou. Tento Smíšený okresní úřad zanikl r. 1868 a byl obno-
ven pouze okresní soud a soudní okres. Jeho územní rozsah se
do roku 1949 nezměnil. Od roku 1913 měla Přelouč v rámci
pardubického hejtmanství výjimečné postavení. Stala se sídlem
exponovaného úředníka Okresního hejtmanství v Pardubicích.
Jeho úřad zahájil svou činnost 2. 12. 1913 pod názvem Politic-
ká expozitura v Přelouči. Ta však byla v r. 1919 zrušena, proti
čemuž Přelouč silně protestovala, ale bez úspěchu. Dne 30. 11.
1928 přestala existovat též okresní správní komise s okresním
starostou. Její působnost přešla 1. 12. 1928 na okresní úřad
v Pardubicích. Avšak Politická expozitura v Přelouči byla opět
obnovena s účinností od 7. 5. 1937, v letech válečných byla od
5. 10. 1941 opět zrušena. 

Přelouč a Přeloučsko
v letech 1949-1960

1. 2. 1949 vznikl podruhé Pardubický kraj a při této reorga-
nizaci byly zřízeny nové, menší okresy, mezi nimi na Pardubic-
ku i samostatný okres Přelouč s Okresním národním výborem -
- ONV. Obdobně tomu bylo v Holicích v Čechách. Území dřívěj-
šího přeloučského soudního okresu bylo zvětšeno připojením
obcí ze sousedních okresů, nejvíce na severozápadě z bývalé-
ho soudního okresu Chlumec nad Cidlinou: Bílé Vchýnice, Hla-
večník, Chýšj, Kolesa, Komárov, Labská Chrčice, Malé Výkleky,
Přepychy, Strášov, Tetov, Újezd a Vápno. 

Dále z Čáslavska: Bukovina, Horušice, Litošice, Morašice, Ra-
šovy, Sovolusky, Sovoluská Lhota, Sulovice, Turkovice, z Kutno-
horska Bernardov a z Kolínska: Kojice, Vinařice. 

Okresní soud byl přejmenován na okresní lidový soud
v Přelouči. Přeloučský okres při svém vzniku k 1. 3. 1949 měl
rozlohu 33 543 ha a 26 097 obyvatel. Patřilo k němu 77 obcí:
Benešovice, Bernardov, Bezděkov, Bílé Vchynice, Brloh, Břehy,
Bukovina, Hlavečník, Holotín, Horušice, Hošjalovice, Choltice,
Chrtníky, Chvaletice, Chýšj, Jankovice, Jedousov, Jeníkovice, Ka-
salice, Kasaličky, Kladruby nad Labem, Klenovka, Kojice, Kole-
sa, Komárov, Kozašice, Labětín, Labská Chrčice, Ledec, Lhota
pod Přeloučí, Lipoltice, Litošice, Lohenice, Malé Výkleky, Měli-

Politicko-správní řízení Přeloučska 
od poloviny 19. století

Inzerce



1. 3. 1936 koncertoval v Přelouči pěvec Pavel Ludikar.
2. 3. 1885 se narodil v Klatovech Josef Hais-Týnecký, spi-

sovatel, původně katolický kněz, autor románů a divadelních
her. Býval častým hostem na statku lidických v Brlohu, od-
kud čerpal látku k románu „Bílý dvůr“ a k povídce „Mrtva“
o zesnulé nadané zpěvačce Marušce Lidické.

3. 3. 1799 se narodil v Rybitví František Veverka, vyná-
lezce ruchadla, od roku 1844 žil v Přelouči v č. p. 222, kde
v roce 1849 zemřel a byl pochován na Svatém Poli v Pře-
louči. 

3. 3. 1852 se v Přelouči narodil Alois Topič, mladší z bratrů
Topičových, cestovatelů. Uskutečnil celkem 7 cest do různých
zemí světa. Četné exponáty a národopisné předměty daro-
val školám a muzeím. 

3. 3. 1942 zemřel v Praze Bořivoj Žufan, akademický malíř,
maloval společně s Janem Slavíčkem, V. Benešem i Václa-
vem Špálou. V Přelouči se zotavoval u své tety paní Hájko-
vé po mozkové příhodě a maloval zde četné zemědělské

usedlosti a portréty osob. Žufanovu vzorně vedenou „Kro-
niku“ převzali do opatrování příbuzní v Přelouči. 

3. 3. 1990 zemřel v Praze na Zbraslavi přeloučský rodák
Jindřich Mahelka, akademický malíř, grafik a ilustrátor, pro-
fesor na Střední průmyslové škole grafické v Praze. Náměty
pro krajinomalbu čerpal z Polabí v okolí Přelouče. Četný ob-
čan města Přelouče. Narozen 15. 7. 1919 v Přelouči v měst-
ské části Na Dole. 

4. 3. 1848 měl svatbu český novinář a spisovatel Karel Hav-
líček Borovský s Julií Sýkorovou, rodačkou ze Svojšic u Pře-
louče. 

6. 3. 1876 se v Přelouči narodil Rudolf Neuhöfer, klasický
filolog a překladatel, pracovník Min. školství a osvěty. Autor
četných spisů pro školství. Zemřel 5. 11. 1945 v Praze. 

6. 3. 1932 byla v budově Občanské záložny v Přelouči od-
halena pamětní deska T. G. Masarykovi.

7. 3. 1785 potvrdil císař Josef II. městu Přelouči všechny je-
ho dosavadní privilegia. 

6 Přeloučský ROŠT

! Výročí a významné události 

ce, Mokošín, Morašice, Neratov, Opočínek, Poběžovice, Pravy,
Přelouč, Přelovice, Přepychy, Rašovy, Řečany nad Labem, Roho-
vládová Bělá, Selmice, Semín, Seník, Sopřeč, Sovolusky, Spyto-
vice, Stojice, Strášov, Sulovice, Svinčany, Svojšice, Škudly, Štěpá-
nov, Tetov, Trnávka, Tupesy, Turkovice, Újezd, Urbanice, Valy,
Vápno, Veselí, Vinařice, Vlčí Habřina, Voleč, Vyšehněvice, Zde-
chovice, Źáravice, Živanice.

Druhý Pardubický kraj zanikl při reorganizaci roku 1960,
byl násilně připojený do tzv. Východočeského kraje. Zanikl i pře-
loučský okres začleněný do velkého pardubického okresu. ONV
i Okresní lidový soud Přelouč byly zrušeny a okresní úřady sou-
středěny do Pardubic. To silně snížilo význam Přelouče a mělo
na její další rozvoj negativní vliv. 

Z Přeloučska byly odděleny obce: Bernardov, Horušice, Su-
lovice, Vinařice a připojeny k rozšířenému okresu Kutná Hora. 

František Hollmann

Prameny: Zprávy KPP č. 3-4/49 a č. 7-8/1998, Vlastivědná abe-
ceda dr. Pavla Theina, zpracoval Jirka Paleček  

V souvislosti s úmrtím prezidenta Václava Havla vyjádřili stejně
jako v mnoha jiných městech občané soustrast podepsáním
kondolenčních archů. Za projevenou soustrast poděkovala pa-
ní Dagmar Havlová následujícím dopisem.

Březnová výročí 
a významné události na Přeloučsku — doplnění

Inzerce



7. 3. 1910 se narodila v Soběslavi Klára Zurynková-Svobo-
dová, klavíristka a učitelka hudby. Za svého působení v Pře-
louči řídila pěvecký sbor J. B. Foerstera. Doprovázela na kla-
vír četné umělce ve východních Čechách. Zemřela 2. 7. 2003.

7. 3. 1983 zemřel v Přelouči Emanuel Vítkovec, pedagog,
učil na měšjanské škole, významný osvětový pracovník, pů-
sobil v 70. letech ve funkci správce Městského muzea. Mís-
tem narození dne 22. 12. 1900 byla Příbram. 

8. 3. 1849 poškodil zhoubný požár v Přelouči kostel, faru,
lékárnu a dalších 8 domů. 

9. 3. 1845 se v Rožmitále pod Třemšínem narodil František
Filipovský starší, ředitel kůru, učitel hudby a městský ka-
pelník v Přelouči. Bohatá skladatelská činnost, např. „Tlu-
kot slavičí“, „Rej skřítků“ „Starý bručoun“ aj. zemřel v Přelou-
či dne 11. 10. 1919. 

9. 3. 1943 zemřel v Uhřiněvsi evangelický duchovní Jaro-
slav Dobiáš, rodák z Bukovky, který působil mezi vystěhoval-
ci v USA, kde vydával časopis „Český svět“. Evangelický du-
chovní se narodil v Bukovce dne 2. 4. 1874. 

10. 3. 1813 se v Přelouči narodila Jindřiška Rettigová, dce-
ra M. D. Rettigové, významná operní pěvkyně. Působila ve
Stavovském divadle, ve Vídni, ve Štýrském Hradci a v králov-
ské dvorní opeře v Mnichově, kde také 14. 9. 1854 zemřela.

10. 3. 1840 založil přeloučský kaplan Patočka při místní ško-
le městskou knihovnu. 

10. 3. 1913 se narodil v Praze prof. PhDr. Josef Polák, CSc.,
mládí prožil v Semíně, byl autorem četných prací z dějin čes-
ké literatury, např. o díle J. V. Sládka. Zemřel v Praze. 

11. 3. 1993 byla oficiálně dána do provozu ekologicky ne-
závadná skládka komunálního odpadu ve Chvaleticích. 

12. 3. 1844 shořela v Přelouči v č.p. 149 a 150 prozatímní
dřevěná kasárna. 

13. 3. 1880 se narodil v Semíně Ing. Arch. Josef Gočár, pro-
fesor architektury na AVU, autor četných kubistických sta-
veb v Praze, Hradci Králové, Pardubicích, též lázeňského
pavilonu v Bohdanči. Zemřel 10. 9. 1945 v Jičíně. 

13. 3. 1923 se narodil v Josefově doc. Ing. Miroslav Matr-
ka, Dr.Sc., významný výzkumný pracovník v toxikologickém
oboru. Svá školní léta prožil s rodiči v Přelouči, kde také
uzavřel sňatek. Zemřel 23. 4. 2005 v Pardubicích. 

14. 3. 1916 se narodil ve Lhotě pod Přeloučí doc. Ing. Václav
Matička, CSc., generálmajor, docent na Vojenské Akademii
v Brně, vědecký pracovník, autor četných odborných pub-
likací. 

16. 3. 1994 udělila rada města Pardubic poprvé titul „Osob-
nost města Pardubic“ za rok 1993 rektorovi Univerzity Par-
dubice prof. Ing. Ladislavu Kudláčkovi, CSc., přeloučskému
rodákovi. Zemřel 20. 12. 1999 v Pardubicích. 

17. 3. 1954 zemřel v Pardubicích Ing. Arch. Boža Dvořák, val-
ský rodák (5. 5. 1864), byl hlavním architektem národopisné
výstavy v r. 1895 v Praze, od r. 1898 působil v Pardubicích. 

18. 3. 1935 se v Přelouči narodil Stanislav Polanský, hudeb-
ník, bývalý dirigent a sbormistr pěveckého sboru J. B. Foer-
ster, bývalý ředitel ZUŠ v Přelouči, úspěšná skladatelská čin-
nost. Zemřel 7. 4. 2003 v Přelouči.

19. 3. 1910 byla v Přelouči dána do provozu síj státního te-
lefonu. 

19. 3. 1922 se narodil v Bělovsi u Náchoda Ing. Josef Zeman,
významný projektant sportovních hal a též unikátního Žyá-
kovského mostu u Orlické přehrady. V mládí aktivní spor-
tovec v býv. AFK Přelouč. Zemřel 31. 7. 1997 v Praze, po-
chován na přeloučském Svatém Poli. 

20. 3. 1903 se narodil v Dačicích na Moravě Bc. Theologie
Josef Závodský, dlouholetý farář církve českobratrské evan-
gelické v Přelouči, autor četných publikací, např. „Bratr Tů-
ma přeloučský“. Zemřel 15. 2. 1976 v Přelouči. 

20. 3. 1907 zemřel v Bukovce Josef Dobiáš, evangelický du-
chovní, přítel Karla Havlíčka Borovského, autor četných his-
torických článků. Narozen 4. 8. 1831 v Libenicích u Kolína. 

22. 3. 1861 se narodil v Kojicích Jan Vozáb, námořní důstoj-
ník - major, ovládající 8 cizích jazyků, z četných plaveb při-
vezl mnoho pozoruhodných předmětů, část sbírek věnoval
muzeu v Přelouči. Zemřel v Kojicích 27. 12. 1919. 

23. 3. 1868 byl položen základní kámen ke stavbě cukrova-
ru v Cholticích.

23. 3. 1961 se narodila v Čáslavi Ilona Brown-Vodochod-
ská, s rodiči žila v Přelouči. Studovala AVU v Praze grafiku
u profesora Ladislava Čepeláka, účast na četných výstavách.
T. č. žije po provdání v USA. 

23. 3. 1996 byla ve chvaletických loděnicích postavena loy
„Prag“ pro německého zákazníka, křest provedla manželka
ministra dopravy německého zákazníka. 

24. 3. 1965 zemřel v Praze Alfréd Eisner, přeloučský rodák,
bývalý ředitel obchodní akademie v Pardubicích, za války
vězněn v Terezíně, vydal řadu populárně naučných knih. 

25. 3. 1905 se narodil ve Volči Jan Hadač, botanik, se svým
bratrem Dr. Emilem Hodačem vydal spis „Květena Pardubic-
ka“. Zemřel 4. 1. 1987 v Pardubicích. 

25. 3. 1913 se narodil v zaječicích u Chrudimi Rudolf Lužík,
folklorista, literární historik, překladatel, knihovník a biblio-
graf. Mládí prožil s rodiči v Přelouči. Byl zástupcem šéfredak-
tora Odeonu v Praze. Zemřel 8. 6. 1983 v Praze. 

26. 3. 1957 byla v Přelouči zahájena výstavba nové školy
pro I. a II. stupeň. Do užívání byla předána 1. 9. 1959. 

27. 3. 1882 začala stavba železniční trati Přelouč- Vápenný
podol. Za pouhých 7 měsíců byla dokončena a 18. října 1882
byl zahájen provoz. V roce 1978 byl provoz v úseku Taso-
vice - Vápenný Podol zastaven a traj zrušena. 

27. 3. 1883 zemřel v Opočně Václav Trnobranský, básník
a humorista, spolužák a přítel Karla Havlíčka Borovského,
působil jako hospodářský úředník na choltickém panství,
autor četných spisů. Místem jeho narození dne 3. 9. 1819
byly Rosice u Chrasti. 

28. 3. 1996 navštívil kladrubský hřebčín britský princ Philip,
vévoda z Edinburgu, manžel britské královny Alžběty II. 

30. 3. 1848 se v Přelouči narodil Josef Topič, cestovatel a lo-
vec. V r. 1874 podnikl cestu do Brazílie, Trinidadu, Austrálie
a na Nový Zéland, později do Severní Ameriky a opět na No-
vý Zéland, kde také dne 27. 5. 1932 zemřel. 

31. 3. 1922 byl v Přelouči založen Klub českých turistů. 
31. 3. 1932 bylo v Přelouči registrováno 335 radiových kon-

cesionářů. 
31. 3. 1999 zemřel v Banské Bystrici přeloučský rodák Ing. Jan

Cholínský (nar. 20. 6. 1914), významný geodet a kartograf.
V mládí průkopník džezové hudby, působil jako trumpetis-
ta v Gramo-klubu Jana Šímy. 

F. H.

Prameny: - Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo - r. 2003
- Aktualizovaný záznamník autora 

Oprava: V únorových výročích bylo chybně uvedeno datum na-
rození pana Františka Štrumla, dlouholetého vedoucího staveb-
ního oddělení MěstNV v Přelouči. Správné datum narození je
22. 2. 1926. Redakce Roštu se za tuto tiskovou chybu omlouvá.  
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Výročí a významné události !



Noví minipomocníci strážníků
Protože dnešní do-

ba si v případě postihu
za protiprávní jedná-
ní stále více vyžaduje
důkazní materiál, byly
do výkonu služby stráž-
níků, pro lepší zdoku-
mentování přestupků
a případně i trestných
činů, nakoupeny mi-
nikamery. Tato zaříze-
ní budete moct vidět
na svrchním oblečení

strážníků při běžných obchůzkách i při řešení různých událos-
tí během výkonu jejich služby. Důvodem pořízení těchto mini-
kamer je záznam jednání s pachateli přestupků nebo průběh
zákroků. Záznam bude sloužit pro potřeby vyhodnocení zá-
kroku nebo jako případný důkaz pro Policii České republiky
nebo správní orgány, které rozhodují o přestupcích. Nejednou
se nám totiž stalo, že řidič zastavený např. za překročení rych-
losti, který na místě pokutu i zaplatil, se později odvolal a tvr-
dil, že na místě vlastně vůbec nebyl... 

Z praxe jiných městských policií také víme, že používání mi-
nikamer je zároveň poměrně účinnou prevencí závadového
jednání pachatelů. Setkáváme se často s hrubým chováním
nebo agresivitou. Pokud je ale dotyčný upozorněn, že průběh
jednání je zaznamenáván, v mnoha případech se daný člo-
věk viditelně zklidní.

Požár...?

Kolem 17. hodiny přišla na služební telefon sms od operač-
ního hasičů, že v ulici Hradecká hoří. Hlídka MP vyjela na
místo, kde zjistila, že obyvatelka bytu topila v kamnech bez
napojení do komína...

Agresivní host baru...
V poledních hodinách jsme přijali oznámení z jednoho

z přeloučských barů, že zde měli hosta, který jim nadával a cho-
val se velmi hrubě. Následně odešel před bar a tam nyní ko-
pe do aut. Rozzlobený muž byl hlídkou zastižen v ulici Hra-
decká. Protože nemohl prokázat svoji totožnost, byl předán
hlídce policie. Po dohodě obou policií převzal záležitost k do-
řešení jeden z přítomných strážníků.

Odcizené sloupky...
Z areálu Technických služeb města odcizil

pachatel kovové sloupky, které následně dovezl
do sběrny druhotných surovin. Tyto sloupky však
poznali pracovníci TS a oznámili tuto skuteč-
nost strážníkům. Pachatel byl v uvedené sběr-
ně zastižen a po vyčíslení škody a prolustrování
pachatele, mu byla na místě udělena bloková
pokuta. 

Mladý řidič...
V nočních hodinách jsme byli policií telefo-

nicky požádáni o vytvoření zátarasu v ulici Praž-
ská. Důvodem bylo pronásledování osobního vozidla značky
Škoda Superb dopravní policií, které ujíždělo z Chvaletic smě-
rem na Přelouč. Řidič tohoto vozidla byl nakonec zastaven a za-
držen u čističky, jednalo se o 16-ti letého mladíka.

Otužilec za volantem...
Hlídka městské policie přijala oznámení, že od čerpací sta-

nice Pap oil odjíždí směrem do centra města řidič, který se jeví,
že je pod vlivem alkoholu. 

Strážníci uvedené vozidlo zastihli v ulici Pardubická, jak je-
de směrem do centra a poté zabočilo na čerpací stanici Ben-
zina, kde zastavilo. Zde strážníci vyzvali řidiče, aby se podrobil
orientačnímu vyšetření na přítomnost alkoholu v dechu. Pře-
kvapením pro strážníky bylo, když řidič vystoupil z auta v tre-
nýrkách v teplotě hluboko pod nulou. Orientační zkouška jim
záhy ukázala zdroj tepla a na displeji testovacího zařízení se
objevila hodnota 3,58 promile alkoholu. Na místo byla přivo-
lána hlídka policie, která si otužilce převzala k dalšímu řeše-
ní jeho protiprávního jednání.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:

tísňová linka 156 - ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
fax: 466 094 104
mobilní telefon: 736 641 952 
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

za městskou policii Mgr. Martin Karabec, 
velitel MP Přelouč
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Proč právě březen byl v roce 1955 vy-
hlášen měsícem knihy, aniž by se vzta-
hoval k nějakému významnému datu či
výročí, nevím. Pro mě je měsícem knihy
především prosinec. Nebyly a nejsou Vá-
noce, o nichž by na mě pod stromečkem
nečekala knížka. Každoročně umocňuji
prožitek z vůně rozevřené knihy, promí-
chaný s poetikou vánoční atmosféry. No-
vé knížky prostě voní - tiskem, papírem,
lepidlem - a mívají duši, kterou nás mo-
hou oslovit.

I knihy mají svůj osud. Byly vyhledá-
vány, zakazovány, mizely v plamenech
a mnohé byly po staletí tajně uchovává-
ny, aby zase spatřily světlo světa a staly
se pokladem. Občas překážejí a po před-
vánočním úklidu najdou (i ty neposkvr-

něné čtením) azyl v krabicích od baná-
nů a ve sklepních prostorech se tak sta-
nou „undergroundovou literaturou“. Leh-
ce tak lze přijít k dílům Škvoreckého,
Čapka nebo Nerudy. No, neberte to! Jiné,
zakázané, určené k likvidaci, byly zachra-
ňovány intelektuály, kteří za trest praco-
vali ve sběrných surovinách.

Když knížky zestárnou, jejich zažlout-
lé stránky taky voní - antikvariátně. Tak
začnou po čase vonět knihy nasbírané
členy Klubu čtenáře podle edic, bez ohle-
du na jejich obsah, knihy seřazené po-
dle velikosti nebo barvy, i ty, na které jsme
stáli dlouhé fronty před knihkupectvím
už od pěti hodin od rána, bez ohledu na
počasí. V osm hodin pak byly vytrvalcům
prodávány tituly úzkoprofilového zboží

knižního trhu, přičemž tito ze zadních po-
zic v zástupu s napětím sledovali, zda na
ně dílo Hrabala, Párala či detektivka auto-
ra patřícího k americké drsné škole vyjde.

Doba se změnila a zdá se, že klasi-
ka bude zatlačována do kouta. Na český
trh pronikají čtečky elektronických knih,
v posledních dvou letech dokonce ino-
vované „elektronickým inkoustem“ - spe-
ciálním typem displeje, který nesvítí, ne-
bliká, neunavuje oči a uživatel jej vnímá
jako bílý papír. 

Elektronické knihy i přes malou spo-
třebu energie a mnohadenní provoz bez
nabíjení však nostalgického čtenáře v je-
ho klasickém způsobu četby neohrozí.
Elektronické knihy totiž nevoní.

D. Jiroutová
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Fejeton !

FEJETON
Kniha, bez knihy, ke knize, o knize, s knihou…

Český rozhlas Pardubice, jediná rozhla-
sová stanice, která sídlí v Pardubickém
kraji a vysílá z něho, slaví 10. narozeni-

ny. Poprvé se totiž z východočeského éteru ozval 4. břez-
na 2002. 

Slavnostním přestřižením pásky odstartovala v pondělí
4. března 2002 novodobá historie Českého rozhlasu pro Par-
dubický kraj. Od 4. března do 1. prosince 2002 vysílal pardu-
bický rozhlas formou tzv. „odpojovacích lokálních oken“, který-
mi několikrát denně vstupoval do programu Českého rozhlasu
Hradec Králové. Od pondělí 2. prosince 2002 vysílá Český roz-
hlas Pardubice svůj samostatný celodenní program. „Denně na-
bízíme posluchačům aktuální zpravodajství z Pardubic i celé-
ho kraje, publicistické pořady, bleskové informace ze sportu
i písničky, které potěší,“ říká k programu pardubického vysílá-
ní jeho ředitel Martin Kolovratník. ČRo Pardubice můžete nala-
dit na frekvenci 104,7 FM nebo 101,0 FM. Nutno podotknout,
že dění v Přelouči mapuje aktivní redaktor Martin Karlík a tak
i Přeloučáci mohou ve vysílání slyšet mnoho informací ze své-
ho nejbližšího okolí. 

Český rozhlas Pardubice 10. narozeniny oslaví společně
se svými posluchači při Dni otevřených dveří. „Ten proběhne
10. března 2012 a kromě prohlídky rozhlasových studií jej do-
plní bohatý doprovodný program v sále Divadla 29 v budově
pardubického rozhlasu,“ přibližuje oslavy manažer marketin-
gu Ing. Radim Jelínek. V čase 10 - 11 hodin můžete být svědky
živě vysílané talkshow s Pavlínou Filipovskou a Nayou Kon-
valinkovou. Od 13ti do 14ti hodin je připraveno hravé pásmo
Jana Honzy Lušovského nejen pro děti. Mezi 15. a 16. hodinou
budeme ze sálu Divadla 29 živě vysílat talkshow s herečkou
Martinou Sikorovou, zahradníkem Františkem Hlubockým a flo-

ristou Petrem Kopáčem. V 17 hodin, na závěr dne otevřených
dveří, nabídneme návštěvníkům hudební dárek - koncert de-
chové kapely Pernštejnka, který budeme současně přenášet
v pořadu Ta naše muzika,“ říká k doprovodnému programu Ra-
dim Jelínek. Další informace a případné rezervace můžete zís-
kat na telefonním čísle 466 500 619. Zbývá dodat, že Český roz-
hlas Pardubice najdete v centru Pardubic, v ulici Svaté Anežky
České 29. 

Pardubický rozhlas slaví 10. narozeniny
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Pozdravy z ciziny !

Vážení čtenáři Roštu,
před rokem jsem vás informovala o životě v Berlíně. Nyní

vás zdravím z čtyřměsíčního pobytu v Austrálii, v Melbourne.
Jsem zde na W. E. Hall Institute for Medical Research u profe-
sora biostatistiky Terryho Speeda, který je jedním z nejuznáva-
nějších ve svém oboru. Pokusím se vám přiblížit některé zají-
mavosti ze života u „protinožců“.

PRÁCE
Přístup k práci na WEHI institutu se nijak neliší od pracov-

ní morálky v Berlíně. Lidé zde pracují běžně 8-9 hodin, ale dá-
vají také důraz na správné využití volného času. Odlišný je ale
způsob stravování - k obědu si většina lidí nosí svoje vlastní jí-
dlo v umělohmotných dózách a nezřídka ho konzumují o sa-
motě na sedačkách na chodbě či přímo u počítače. Jedním
z důvodů je to, že velkým obědem nechtějí ztrácet čas v prá-
ci, ale také nepřítomnost jakýchkoliv jídelen s výhodnějšími ce-
nami pro zaměstnance a studenty. Dokonce ani na univerzitě
nejsou menzy, pouze rychlá občerstvení s poměrně vysokými
cenami. Obecně jsou zde potraviny dosti drahé, ale k dostání
je čerstvá tuzemská zelenina, ovoce a mořské plody. Za větši-
nu potravin zaplatíte zhruba jednou tolik co v Evropě. Je to za-
viněno poměrně slabým kurzem eura či české koruny a také
tím, že australská vláda zemědělce nepodporuje dotacemi tak
silně jako Evropská unie.

AUSTRALANÉ
Hned na začátku mého pobytu mě překvapilo, kolik zde

žije lidí asijského původu. Největsi populace je z Číny, Indie,
Indonesie a Vietnamu. Australané s evropskými kořeny mají
hodně blízko k Britům - nejen vzhledem, ale i svou kulturou
a zvyky. Konferenční přestávky se zde nenazývají po evropsku
„coffee breaks“, ale ranni a odpoledni čaje - „morning and after-
noon tea“. (I když se většinou pije káva). O vikendu Australané
rádi pijí alkohol, nejradši zdejší pivo (některé je docela konzu-
movatelné i pro Čecha) a tuzemské velice dobré víno. I Přes vy-
soké ceny a daně (0,5 litru piva v restauraci stojí kolem 7 dola-
rů = 140 Kč) konzumují Australané alkohol ve velkém množství
a často během krátké chvíle. Pít se zde začíná totiž již před
večeří, takže není výjimkou potkat velice opilé jedince už ve
22 hodin-! Australané také miluji typicky britské sporty jako

kriket a tenis. Jejich národním koníčkem je grilování, tzv. „bar-
becue“. V každém parku a kempu najdete veřejné grily na plyn,
které můžete zadarmo používat.

MELBOURNE a OKOLÍ
Melbourne je se svými 4 miliony obyvatel 2. nejlidnatějším

městem Austrálie. Říká se o něm, že je asi nejevropštější z aus-
tralských měst - neleží totiž na tichomořském pobřeží, takže zde
nenajdete typické australské surfaře, misto nich ale spoustu cy-
klistů a cyklistických stezek a údajně nejlepší hromadnou do-
pravu v Austrálii. Ovšem my, „rozmazlení“ Evropané, si pod nej-
lépe fungující hromadnou dopravou představíme něco jiného
než řídkou síj asi 5 vlakových a 20 tramvajových tras, které
jezdí zhruba každých 15-60 minut, přestup na jiné linky je mož-
ný vlastně jen v centru a některé trasy jsou v provozu pouze
v pracovních dnech. Do velké části Melbourne se MHD ani ne-
dostanete, nebo jen velice zřídka (některé autobusy jezdí třeba
jen jednou denně!). Melbourne je plochou velice rozlehlé, vy-
soké bytovky či paneláky zde prakticky nejsou. Několik mra-
kodrapů stojí pouze v komerčním centru CBD, kde téměř nikdo
nebydlí. Většina Melbourňanů bydlí v malých viktoriánských
domcích s miniaturní předzahrádkou. Ceny za pronájem jsou
zde velice vysoké (především v MHD dostupných oblastech za-
platíte běžně 250 $ za pokoj na týden!), takže studenti si zde
malé domky pronajímají ve více lidech. Melbourne je věhlasné
svými malými obchůdky s krásným oblečením či designovými
doplňky, svými kavárnami (káva je zde téměř stejně dobrá jako
v Itálii) a neuvěřitelnou nabídkou italských, řeckých, japonských,
čínských a vietnamských restaurací. Mými oblibenými pokrmy

se staly japonské dons s rýží a čerstvými rybami, vietnamské
zeleninové pokrmy s nudlemi a čínské plněné knedlíky. Do
Melbourne míří ročně statisíce turistů, v turistickém informač-
ním centru vám podají veškeré informace a vybaví vás všemi
možnými mapami - vše je zadarmo. Vynikající nabídkou je také
tzv. Greeter service, při kterém vám jedna z dobrovolnic (mys-
lím, že jsou to opravdu jenom dámy) zdarma ukáže město a sdě-
lí vám o něm množství informací. Dobrovolnice jsou většinou
dámy v důchodovém věku a průvodcování dělají opravdu z lás-
ky. Mne městem provedla asi šedesátiletá Helen, 3,5 hodiny
jsme procházely ta nejzajímavější místa křížem krážem. Samo-
zřejmě mi nezapomněla ukázat nejlepší kavárnu ve městě a dát
tipy na užasný výhled na celé město z různých budov.

Z Melbourne zdraví Alena Myšičková.
Pokračování příště

Pozdravy z ciziny 
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NAUČNÁ LITERATURA
náboženství
CHINMOY, Šrí
Tiché učení: úvod do umění meditace.
Praha: Madal Bal, 2012.

politika, druhá světová válka
INVAZE 1968: ruský pohled. 
Praha: Ústav pro studium totalitních re-
žimů, 2011.

EDSEL, Robert M.
Po stopách nacistických pokladů: pátrá-
ní po uměleckých pokladech, které ulou-
pili Hitlerovi vojáci v obsazených zemích.
Líbeznice: Víkend, 2011.

KOOP, Volker
Aj povstane Werwolf!: Himmlerova po-
slední výzva. 
Líbeznice: Víkend, 2011.

řemesla
VIESER, Michaela
Mastičkáři, čichači kávy, brabenáři, aneb
Čím se živili naši předkové.
Praha: Grada, 2011.

zahrádkářství, myslivost
HODGKINSON, Tom
Staré dobré časy: praktická příručka mo-
derního hospodáře, aneb, Jak se o sebe
postarat. 
Brno: Jota, 2011.

HANÁK, Jiří
Historie českého puškařství a zdroje mys-
liveckých tradic: historie vývoje zbraní

a lovu, myslivecké tradice, zvyky, obyče-
je, legendy, významné osobnosti. 
Velké Bílovice, TeMi CZ, 2011.

sport
SALE, Richard
Everest: dějiny dobývání Himálaje: věda
a odvaha na nejvyšší hoře světa. 
Praha: Baronet, 2011.

dějiny
RAKOUSKO-UHERSKÁ MONARCHIE: 
habsburská říše 1867-1918 slovem 
a obrazem. 
Praha: Slovart, 2011.

VOCELKA, Karl
Soukromý svět Habsburků: život 
a všední dny jednoho rodu. 
Plzeň: Plejáda, 2011.

KRÁSNÁ LITERATURA
ENQUIST, Anna
Kontrapunkt. 
Praha: Mladá fronta, 2011.

HEMINGWAY, Ernest
Nebezpečné léto. 
Praha: F341, 2011.

FULGHUM, Robert
Drž mě pevně, miluj mě zlehka: 
příběhy z tančírny Century. 
Praha: Argo, 2011.

NĚMEC, Jan
Nepodávej ruku číšníkovi. 
Praha: Torst, 2011.

SHARMA, Robin S.
Mudrc, surfař a byznysmenka. 
Praha: Rybka, 2011.

WEIR, Alison
Princezna Alžběta. 
Praha: BB/art, 2011.

ŽIVOTOPISY
HORN, Roland M.
Magické osobnosti minulých staletí. 
Liberec: Dialog, 2011.

MATRAGI, Blanka
Jedu dál. 
Praha: Ikar, 2011.

SOKOL, Jan
Jak jsem se měl na světě. 
Praha: Radioservis, 2011.

ŠVANDOVÁ, Jana
Nesmíš to nikdy vzdát. 
Praha: Imagination of People, 2011.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MELOUNOVÁ, Ivanka
Povídání se zvířátky. 
Praha: Grada, 2010.

SVĚRÁK, Zdeněk
Když je pěkné počasí. 
Praha: Fragment, 2011.

DRIJVEROVÁ, Martina
Nezbedníci. 
Praha: Albatros, 2011.

J. K. 

Mladí modeláři v knihovně
Čtenáři naší knihovny mají pochopitelně i jiné zájmy než

pouze četbu. Zejména návštěvníci dětského oddělení se věnu-
jí řadě tvůrčích aktivit. Snažíme se pro ně nakupovat potřeb-
nou literaturu i časopisy, ale chápeme, že jsou pyšní i na vý-
sledky, kterých dosáhnou.

V případě modelářů vše začalo dotazem Jakuba Kobery, zda
je možné v knihovně uspořádat výstavu modelů.

V naší čítárně se na výstavy prostor vždy najde. A modely
z rukou šikovných dětí opravdu stály za vidění.

Celý únor bylo možné obdivovat práce Jakuba Kobery, Iva-
na Sotony, Marka Chudomského a Ondřeje Plívy, za kterými se
skrývá mnoho hodin trpělivé práce. Vystavené modely chodili
obdivovat nejen kolegové modeláři všeho věku, ale také ostat-
ní čtenáři, kteří oceňovali i fakt, že ne všechny děti tráví svůj
volný čas u počítačů.

Sešit na vzkazy se klukům pěkně zaplnil pochvalami a my
máme radost, že jsme pro naše děti místem… ,,kde si mohou
splnit své sny“. Přesně takhle to kluci řekli.

L. H.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

„CAUSA POSLEDNÍ MOHYKÁN“
19. března 2012 — 19. dubna 2012

v čítárně Městské knihovny.

Budete se moci seznámit se životem, zvyky a tradicemi původ-
ních obyvatel severoamerického kontinentu. Přednáška k vý-
stavě se uskuteční v úterý 20. března 2012 v 16.30 hodin
v čítárně Městské knihovny. Srdečně zveme a těšíme se na všech-
ny zájemce.

Pracovnice Městské knihovny.

Městská knihovna připravuje pro všechny zájemce

Večer věnovaný spisovateli 
Josefu Škvoreckému

v pondělí 26. března 2012 v 19 hod.
v budově Občanské Záložny.

Pořadem bude provázet Tomáš Mazal.
Těšíme se na vaši návštěvu.

J. K.

Městská knihovna v Přelouči
nabízí nové tituly a zve k návštěvě



Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala panu Ivo Ptákovi, Ra-

čanská 196, Přelouč za nález peněženky a její poctivé ode-
vzdání. Děkuji.                                            p. Mašková 

Poděkování
Honzík dostal k Vánocům mobil! To bylo radosti! Nechtěl se

od něho ani na chvilku odloučit, volal, psal sms, rodinu unavo-
val neustálým fotografováním. Samozřejmě, jel-li Honzík na
návštěvu, mobil s ním. Také na procházku, když byl u babičky
v Přelouči. Ale co se nestalo! Po návratu ze Slavíkových ostro-
vů zjistil, že mobil nemá. Tragédie, důrazná napomenutí, slzy,
smutek... Ale ne nadlouho. Ztracený mobil našla děvčata, která
tam šla na procházku. Dívky zavolaly na uložené číslo a domlu-
vili jsme se na předání. A tak opět zavládla radost - Honzík
byl šjastný, že má zase svůj mobil, a my, rodiče i prarodiče, že
jsou mezi námi čestní a slušní lidé. Rádi bychom proto dívkám
Barboře Fundové, Adrianě Slabé a Barboře Kupkové za ná-
lez a odevzdání mobilu touto cestou poděkovali.

J. Myšičková (babička) a Honzík Adam

Poděkování 
Rád bych touto cestou poděkoval hasičskému sboru Pře-

louč za profesionální a účinnou pomoc při havárii vodovod-
ního řadu. 

Rodina Honzů Tomášova 333, Přelouč
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Společenská kronika !

NARODILI SE

Šanda Lukáš

Korečková Vanessa 

Šmíd Jakub

Macelová Lucie

Bydžovský Filip

Bahník Filip

Lafková Anna

Suchý Radek

Krištůfková Leontýna

JUBILANTI

Urbánková Jarmila 96 let

Veselovský Josef 91 let

Bínová Marie 91 let

Pecháčková Lidia 91 let

Roubíčková Jiřina 85 let

Pirožek Josef 85 let

Makešová Marie 85 let

Růt Vladimír 80 let

Uhlířová Anna 80 let

Pacák Lubomír 75 let

Pleskotová Irena 75 let

Rambousek Jaroslav 75 let

Černíková Blanka 75 let

Vlach František 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA

Ivanka a Jaroslav Štrumlovi 31. 1.

Karla a Josef Dvořáčkovi 31. 1.

PŘELOUČÁCI

Poděkování 



Vážení čtenáři přeloučského Roštu,
rádi bychom Vám představili nabídku

aktivit pro klienty, kterými se snažíme
zpestřit jim den, ale také rozšířit nebo
alespoň udržet jejich dosavadní schop-
nosti a dovednosti. Pestrost pravidelné-
ho programu našeho týdne můžete sami
posoudit v následujících řádcích.

Začátek týdne zahájíme ranní roz-
cvičkou a to s ohledem na možnosti
klientů, proto používáme ve velké míře
cvičení na židlích. V úterý dopoledne se
klienti mohou zúčastnit aktivity s názvem
„Máme ještě FILIPA“, kde procvičují
svou paměj prostřednictvím nejrůzněj-
ších logopedických činností, trénováním
písma, oblíbeným luštěním křížovek a ré-
busů apod. Po obědě se v selské jizbě

koná oblíbený „Dámský klub“, kde si
obyvatelky domova povídají o nejrůzněj-
ších ryze „ženských“ tématech nebo se
společně zaposlouchají do nostalgické
hudby gramofonových desek a zavzpo-
mínají tak na své staré dobré časy. Sou-
částí Dámského klubu je i čajový dýchá-
nek včetně malého pohoštění. O bližším
využití selské jizby jsme Vás informovali
již v lednovém čísle Roštu a velmi nás
těší, že se nová návštěvní místnost líbí

klientům, ale i návštěvníkům. Středeční
ráno opět zahajujeme protažením těla.
Později dopoledne si klienti mohou za-
zpívat a zahrát na jednoduché hudební
nástroje a poslechnout hudbu různých
žánrů. Tato aktivita je velmi oblíbená
a úsměvy na tvářích klientů dokládají,
že hudba má blahodárné účinky pro na-
ši mysl. Středeční odpoledne tradičně
patří předčítání knih. V současné do-
bě klienti se zájmem poslouchají čtení
z knihy Tajemný svět strašidel. Autor kni-
hy Jiří Pecha tuto knihu věnoval všem
babičkám a dědům, kteří v sobě nosí kou-
zelný svět pohádek. Vždy ve čtvrtek mo-
hou klienti vnořit ruce do hlíny a mode-
lovat dle fantazie či s pomocí předloh
v rámci kroužku Keramiky. Každý po-
slední čtvrtek v měsíci probíhá „Klub

kuchařinek“, kde si mohou dámy, ale
i pánové vlastnoručně připravit něco
dobrého na zub. Své příznivce našel ta-
ké Internetový kroužek, v rámci kterého
se zájemci z řad klientů učí nebo zdo-
konalují v práci na počítači a hlavně ve
vyhledávání na internetu. Nově otvíráme
fotokroužek, jehož záměrem je umož-
nit podívat se klientům na svět okolo i se-
be přes objektiv fotoaparátu. Věříme, že,
z fotografií budeme moci jednou uspo-
řádat výstavu. Páteční dopoledne pak
tradičně patří promítání filmů na přání. 

Aktivity, které jsme Vám nyní před-
stavili, jsou stabilně nabízené a mohou
se jich zúčastnit všichni klienti, a to bez
ohledu na oddělení, na kterém žijí. Mi-
mo tyto stálé činnosti denně pracujeme
s klienty na všech odděleních domova.
V rámci činnosti na odděleních procviču-
jeme paměj, hrajeme společenské hry,
tvoříme, předčítáme, povídáme u kávy,
trávíme čas s klienty trvale upoutanými

na lůžko, posloucháme hudbu a tančí-
me a tak dále … nelze zde vyjmenovat
veškeré aktivity. 

Masopust v DUF
Masopustní tradice si klienti v Do-

mově u fontány připomněli při výrobě
škrabošek a veselých masek. Hotové mas-
ky jsou k vidění ve vestibulu domova

a ještě v měsíci únoru byly opatřeny sou-
těžními čísly, neboj se v našem domově
konala soutěž o nejkrásnější masopust-
ní masku. Přijyte si vybrat tu vaši NEJ
masku a pokochat se pracemi našich
šikovných seniorů. 

Bc. Andrea Faltysová, DiS.
vedoucí úseku péče o klienta 
Martina Moravcová, DiS.
sociální pracovnice 
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! Napsali nám 

Okénko z Domova u fontány

Nabídka volnočasových aktivit pro klienty

Práce s hlínou

Z Klubu kuchařinek

Internetový kroužek

Soutěžní masky

Inzerce



„Nemyslí na hádky, kdo si čte pohádky“
Výuku žáků 2. ročníku zpestřil na několik dnů projekt Po-

hádky. Téma prolínalo různými předměty, a tak jeden den v la-
vicích počítali, četli, psali a kreslili princezny, rytíři, čarodějové,
vodníci a jiné pohádkové postavy. Druhý den děti navštívily
městskouknihovnua zapojily se do programu zaměřeného na
Boženu Němcovou a její pohádky. Projekt si všichni náramně
užili, vždyj nechyběly ani Honzovy buchty. Za pomoc děkuje-
me rodičům a paní Hývlové a Roučkové z knihovny.

Mgr. Z. Jánská, Mgr. V. Tužilová

2. A

2. B

Valentýnské srdíčko
Soutěž O nejkrásnější valentýnské srdíčko se stále těší vel-

ké oblibě, a tak měla porota opět nelehký úkol vybrat z 85 pra-
cí ty nejzdařilejší. (Podrobné pořadí na našich wwwstránkách)

Úspěchy 
v soutěžích

Nejúspěšnější
ve vědomostních
soutěžíchje letos
Jana Neubauero-
vá z 9. A. Nejvíce
si cení diplomu za
1. místo v okres-
ním kole dějepis-
né olympiády. Kro-
mě toho obsadila
3. místo v konverzační soutěži v německém jazyce a 7. místo
v okresním kole olympiády v anglickém jazyce.

Na naše všetečné otázky odpověděla takto:

Kolika soutěží ses už zúčastnila? To se nedá ani spo-
čítat, jsou to dějepisné soutěže, jazykové olympiády, Zelené
podnikání, Právo pro každý den, přírodovědné soutěže, Pyt-
hagoriády, Valentýnské srdce.

Jak se na soutěž obvykle připravuješ? Která se ti zdá-
la nejobtížnější? Je to různé, na něco se připravit nedá, tře-
ba popsat obrázek nebo poslech v cizím jazyce, záleží na
štěstí a na otázce, jestli „sedne“. Nejtěžší byla dějepisná sou-
těž, bylo nutné prostudovat co nejvíc doporučené literatury.
Příprava mně zabere vždy hodně času.

Kam se chystáš po ukončení ZŠ? Na Gymnázium Mozar-
tova do Pardubic.

Janě blahopřejeme a přejeme jí hodně štěstí a úspěchů v dal-
ším studiu.

Kulturní okénko
Mefisto - první představení ve VČD pro zájemce v rámci před-

platného 
Capo Comico - doprovodný program GRAND Festivalu smíchu

pro 9. ročník
Tisíc let hudby - představení ve VČD pro 6. a 7. ročník 
Kočka Modroočka, Hrátky s čertem - představení v provede-

ní žáků ZUŠ Přelouč
Lucrezia Borgia - veřejná generálka muzikálu v Divadle Hy-

bernia v Praze
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Přeloučské školství !

Základní škola
Smetanova ul.
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Kluziště na školním dvoře
Venku bylo krásně mrazivo. Pan učitel

Souček s panem školníkem začali připra-
vovat pro děti ledovou plochu. Několik dní

kropili školní dvůr, pečlivě zametali a vý-
sledkem je nádherná ledová plocha. Naši
žáci zde tráví hodiny tělesné výchovy a mno-
zí z nich tu prodělávají i své první kroky na
bruslích.

Náš tajný výlet (Staré Hrady)
31. 1. 2012 jsme v 8 hodin čekali před

školou na malý tajný autobusík, kterým jsme
měli odjet na tajné místo. Rodiče nám za-

mávali a pak jsme vyjeli. Protože jsme ne-
věděli, kam jedeme, dívali jsme se z okna,
jestli to není právě ono tajné místo. Mysle-
li jsme si, že pojedeme třeba do planetária,
ale to jsme se mýlili. Když jsme přijeli na
místo, někteří z nás už věděli, kde jsme.
Vyšli jsme z autobusu a rozhlíželi se. Před
námi stál hrad - cíl tajného výletu. Na ma-
lých venkovních stolkách jsme se najedli
řízků, sladkostí, rohlíků a chlebů, zkrátka
toho, co jsme dostali od rodičů ke svači-
ně. Okolo nás pobíhaly kočičky, které se

zamilovaly do Kristiána. Jirka nechal ležet
na stole řízek a jedna kočka mu půlku
snědla. Jirka se na tu kočku rozzlobil a ří-
zek si vzal zpátky. Byl tam malý obchůdek,
ve kterém jsme si mohli koupit to, co se
nám líbilo. Velkou výhodou bylo povolení
fotit, proto máme spousty krásných obráz-
ků na památku. Náš pan průvodce (tedy
pohádkový čaroděj Archibald) nás vzal nej-
prve do sklepení. Seznámil nás se všemi
skřítky, vodníky, obry, čerty, draky i s jejich
prapodivnými jmény. Sáhnout si do kou-
zelného pytle u čertů se odvážili nakonec
všichni a i přes Archibaldovo varování se
ukázalo, že jsme hodné děti, a proto si
každý vytáhl sladkou odměnu. Pak jsme
vyrazili na půdu, kde byli draci, pavouci, ča-
rodějnice i čarodějové. Všem se moc líbily
čarodějnice. Pro každého byla něčím zají-
mavá. Pro mě to byla čarodějnice, která mě-
la ráda módu. S tou jsem si rozuměla - ?.
U draků rozdal Archibald všem dětem vy-
svědčení. To bylo pro nás milé překvapení!
Bylo to mnohem lepší, než rozdávání vy-
svědčení ve škole. Škoda, že byl konec!!!
Pak už na nás čekal autobusík a cesta do-
mů z „tajného výletu“. Všem se neobvyklý
den líbil a už se zase těšíme na další výlet.

Moc bych chtěla poděkovat naší paní
učitelce, která pro nás tajný výlet připravila.

Sára Chalupníková a žáci III. B

Zdobíme si školu 
- chodba k hudebně

V hodině výtvarné výchovy jsme se do-
hodli na výzdobě chodby k hudebně. Zamě-
řili jsme se především na postavy hudební-

ků a tanečníků. Nejlepší pak byly vybrány
a založeny za sklo.

Žáci 9. A + B

Lyžařský výcvik
I tento rok navštívili žáci 7. tříd chatu

Kristýnu v Jedlové v Orlických horách. Le-
tos se sněhové podmínky opravdu vydařily.
Na začátku moc dětí neumělo lyžovat, ale
na konci výcviku už každý žák sjel kopec.
Ubytování bylo také dobré. Každý den byl
ukončen večerní zábavou, při které se ni-

kdo nenudil. Poslední den lyžáku byly zá-
vody na běžkách a sjezdových lyžích. Všich-
ni jsme si odvezli spoustu krásných zážitků.

Jakub Kobera 7. B

Zápis
Sešel se rok s rokem a třetí lednový tý-

den opět ožila naše škola přípravami na zá-
pis budoucích prvňáčků. Chystaly se dárky,
vymýšlel se program, aby v pátek 20. ledna
mohlo všechno „vypuknout“.

V naší nové budově byly slavnostně vy-
zdobeny a připraveny k zápisu dvě třídy.

Krátce po 14. hodině začínají přicházet
rodiče se svými ratolestmi. V obou třídách na
děti čekají drobné dárky, upomínkové před-
měty a samozřejmě i paní učitelky, které si
s budoucími prvňáčky povídaly a tím si ne-
nápadně „prověřovaly“ jejich dovednosti.

Pokud se sešlo více dětí najednou, mo-
hly si před samotným vstupem do třídy ma-
lovat, hrát si na počítači nebo se staveb-
nicemi. Připravena byla též řada fotografií
z akcí naší školy formou počítačové prezen-
tace. Na rodiče čekaly také paní vychova-
telky, které zjišjovaly předběžný zájem
o zařazení do školní družiny a zástupci
ZUŠ s náborem do hudebních a tanečních
oddělení své školy.

Všechno šlo jako na drátku a úderem
18. hodiny jsme všichni mohli hlásit: „Úkol
úspěšně splněn!“ Zapsáno bylo 49 dětí. Ně-
které mají odklad školní docházky, a tak
se v září 2012 slavnostně vypraví na další
etapu svého života 43 prvňáčků. Přejeme
jim úspěšný start!

Mgr. I. Richterová
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INFORMACE Z GYMNÁZIA:

PŘÍPRAVNÉ KURZY 2012
Důležitá informace pro žáky, kteří si podali přihlášku ke

gymnaziálnímu studiu do třídy prima, nebo kvinta: 
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (založené na roz-

borech testů Scio) budou zahájeny v pátek 23. března od
14:30 v audiovizuální učebně (II. patro). Kurzy jsou dobrovol-
né a bezplatné. 

Harmonogram a další podrobnosti najdete na našich we-
bových stránkách pod odkazem PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - PŘÍPRAV-
NÉ KURZY.

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST
V úterý 7. 2. proběhlo školní kolo Festivalu vědy a techniky

pro děti a mládež AMAVET. Zúčastnilo se jej celkem šest sou-
těžních projektů z různých vědeckých disciplín (medicína, antro-
pologie, zoologie a psychologie). Všechny projekty úspěšně po-
stoupily do okresního kola, které se koná 21. 2. v Pardubicích. 

Seznam přihlášených projektů lze najít na webových strán-
kách školy pod záložkou Projekty - Amavet. Všem soutěžícím stu-
dentům gratulujeme a přejeme jim mnoho zdaru v dalším kole!

L. Stříbrná, D. Vavrečková, J. Janovská

V loňském školním roce se v soutěži SAPERE - VĚDĚT, JAK
ŽÍT, zaměřené na problematiku zdravého životního stylu, pro-
bojovali naši žáci v kategorii ZŠ až do celostátního kola, kde
obsadili krásné 6. místo. I letos se této zajímavé soutěže účast-
níme a vkládáme velké naděje do reprezentantů gymnázia, kte-
ří se probojovali školním kolem dále. 

V kategorii základních škol jsou to Adéla Volfová (prima),
Petra Ošlejšková (kvarta) a Jaroslava Vyčítalová (kvarta), mezi
středoškoláky potom Nikola Švábová (septima) a Magdaléna
Bartáková (4.A) s Pavlem Kollárem (4.A). Držíme palce v jejich
dalším snažení.                                       D. Vavrečková

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE
Okresního kola olympiády v německém jazyce, které se ko-

nalo 7. února na Gymnáziu Dašická, se zúčastnily dvě naše žá-
kyně. Nikola Švábová (VII) obsadila z celkového počtu 10 sou-
těžících 5. místo a Klára Kolbabová (VI) se umístila na 7. místě.
Děvčatům blahopřejeme a do budoucna přejeme mnoho dal-
ších úspěchů.                   V. Šmahová, Z. Černohlávková

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, které se konalo
ve dnech 14. a 15. února, se zúčastnily také čtyři naši studen-
ti. Své jazykové vědomosti a dovednosti mohli poměřit s dlaší-
mi 30 reprazentanty základních a středních škol Pardubicka. 

V kategorii žáků ZŠ se Denisa Hývlová (II) umístila na děle-
ném 5. - 6. místě, Veronika Hájková (IV) pak obsadila místo čtvr-
té. Starší studenti, Petr Fejl (VI) a Jakub Minařík (VII), se shodně
rozdělili o 4. - 5. pozici.

Všem blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Z. Pospíšilová, K. Klapková, J. Brandová

V okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda dosáhl
vynikajícího úspěchu Tadeáš Tůma (II), který zvítězil v katego-
rii 7. tříd. Náš druhý zástupce Matěj Adamec (tercie) obsadil
10. místo v kategorii 8. tříd. Děkujeme za výbornou reprezenta-
ci školy a blahopřejeme. 

M. Koudelka, O. Černohlávek, L. Pacák

BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ
Ve dnech 10. a 12. 1. 2012 se stu-

denti nižšího gymnázia zúčastnili
v rámci hodin občanské výchovy be-
sed s městským policistou Leošem
Slavíkem. Jde o každoroční setkání
v rámci programu Prevence krimina-
lity. Studenti se nejen seznámí s po-
jmy právo, morálka, přestupek, trest-
ný čin a extrémismus, ale mohou se
v diskusní části zeptat na řešení si-

tuací, s nimiž se sami setkali. 
Studenti kvarty navíc zhlédli film „Seznam se bezpečně“, kte-

rý je určený dětem, jejich rodičům a pedagogům, o nástrahách
internetu a nebezpečí, jež často skrývá. Cílem filmu je naučit
řešit situace, do kterých se mohou děti dostat. 

J. Janovská

BESEDA S VELVYSLANCEM
Na začátku února navštívil naši školu v rámci vzdělávací-

ho projektu CEMACH izraelský velvyslanec, pan Ja'akov Levy.
Během hodinové besedy se studenty vyššího gymnázia předsta-
vil nejen moderní stát Izrael, ale také popsal svou práci v di-
plomatických kruzích. Zároveň odpovídal na dotazy studentů,
které se týkaly jak života teenagerů v Izraeli, tak problematic-
kých arabsko-izraelských vztahů. 

Beseda byla pro studenty přínosná nejen po stránce obsa-
hové, ale také po stránce jazykové, neboj celá probíhala v ang-
ličtině.                                     J. Janovská, J. Brandová

EXKURZE V Mf DNES
Skupina studentů vyššího gymnázia přijala zajímavou na-

bídku z redakce Mf DNES. V rámci projektu STUDENTI ČTOU
A PÍŠÍ NOVINY, kterého se naše škola již třetí rok účastní, se
mohli v pátek 17. února podrobně a hlavně přímo „na místě
činu“ seznámit s fungováním nejprodávanějších novin v Čes-
ké republice.

Prostory redakce Mladé fronty nás přímo v centrále novin
na pražském Andělu provedl zástupce šéfredaktora deníku Mi-
chal Musil. Seznámil nás se základními principy novinářské prá-
ce, detailně nám ukázal její každodenní rutinu i výjimečné
okamžiky, které každý žurnalista zažívá, a zodpověděl naše
všetečné dotazy.

A protože mnoho z účastníků exkurze plánuje v budouc-
nu svůj život s novinařinou spojit a věnovat se jí, bylo bezpo-
chyby celé odpoledne strávené ve „světě informací“ velmi pří-
nosnou a zajímavou zkušeností.
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Do uzávěrky tohoto čísla Roštu se
uskutečnila okresní kola ve hře na de-
chové dřevěné nástroje, ve kterých měla
naše škola svá želízka v ohni. A želízka
se skutečně snažila, co to jen šlo. Ve hře
na zobcovou flétnu, kterou hostila na-
še škola ve středu 15. 2., se na 1. mís-
tě s postupem umístily Svetlana Slabá
a Anežka Lojínová, obě ze třídy Mgr. Ja-
na Mildeho, 1. místo vybojovala i Bar-
borka Čejková ze třídy Ivety Trojanové,
Alžběta Šmahová ze třídy Mgr. Jana
Mildeho a Alžběta Popovičová ze třídy
Evy Dosoudilové. Stříbrné místo obsadi-
la Anička Pánková ze třídy Mgr. Jana
Mildeho.

O den později pořádala ZUŠ Pardu-
bice Lonkova okresní kolo ve hře na
klarinet, hoboj, saxofon a fagot. Honzík
Kubiska (hoboj) a Martin Horák (kla-
rinet) - oba ze třídy Ivety Trojanové - do-
slova okouzlili porotu a po zásluze si od-
nesli 1. místa i s postupem do krajského
kola. Honzík zároveň získal titul absolut-
ního vítěze soutěže. Na druhém místě se
umístil Standa Kohout, který předvedl
velmi kvalitní výkon, bohužel se v jeho
kategorii sešla skutečně velká konkuren-
ce. Třetí místo si odnesla velmi šikovná
klarinetistka a současně saxofonistka
Verunka Musilová. 

Kulturní dům Hronovická hostil 9. 2.
okresní kolo v tanci. Naši žáci, vedení
Soňou Kaliankovou a Petrem Boriou,
předvedli velmi precizní a působivá vy-
stoupení a odnesli si ocenění Za vysti-
žení tématu.

O výsledcích okresního kola ve zpě-
vu a ve hře na žesjové nástroje budeme
čtenáře Roštu informovat v dalším čísle.
Všem účastníkům a pedagogům gratulu-
jeme a děkujeme, rodičům děkujeme za
spolupráci a postupujícím přejeme hod-
ně štěstí do krajských kol. 

Vedení školy

ZUŠ Pøelouè, spolu se SRPŠ poøádají

v taneèním sále Zálo�ny

vstupenky zakoupíte v kanceláøi školy

Ples školy
od 19:0030 03

ZUŠ Pøelouè, spolu se SRPŠ poøádají

v taneèním sále Zálo�ny

vstupenky zakoupíte v kanceláøi školy

Ples školy
od 19:0030 03

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ

Snímek ze závěrečného vyhlašování výsledků ve hře na flétnu

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

Inzerce
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Připravujeme 
na jarní prázdniny:

Pondělí 12. 3. 2012 - Dopoledne v DDM. 
Zábavné hry, zpívání, výtvarná činnost, práce na PC apod., pře-
zůvky, jídlo a pití s sebou. 
Od 9.00 - do12.00 hod. Cena 50 Kč. 

Úterý 13. 3. 2012 - Vodní svět Kolín. 
Aquacentrum Kolín, tobogán, vířivky, skluzavky. Sraz v 7.30 na
vlakovém nádraží Přelouč, příjezd v 15.16 hod. Pouze pro plav-
ce od 10-ti let!! Jídlo a pití na celý den. V ceně jízdné a vstup do
aquaparku na 3 hodiny. Cena 200 Kč.

Středa 14. 3. 2012 - Kuželna Přelouč. 
Sraz v DDM v 9.00 hod, ukončení ve 12.00 hod. před kuželnou,
sportovní obuv, svačinu a pití s sebou. Cena 80 Kč.

Čtvrtek 15. 3. 2012 - Sportovní dopoledne. 
Sraz před sportovní halou ZŠ Smetanova v 9.00 hod, nabídka
sportovních aktivit: florbal, sálový fotbal, badminton. Sportovní
obuv, sportovní oblečení, hokejku na florbal, pálku na badmin-
ton, jídlo a pití s sebou. Ukončení ve 12.00 hod. Cena 50 Kč.

Přihlášky na jednotlivé akce do pátku 9. března 2012
v DDM Přelouč.

Bližší informace: 466 672 003 nebo 739 633 508.
email: ddm@ddmprelouc.cz
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Co dělají auto-moto veteráni v zimě? 

SOKOL PŘELOUČ vás zve: CVIČENÍ NA BALONECH 

Dům dětí a mládeže Přelouč 

Přece ukryti v garážích odpočívají a čekají na jaro, až opět
vyrazí na silnici. A jejich majitelé? Scházejí se, hodnotí, sdělu-
jí si zkušenosti a připravují plány na další sezonu. 

Výroční schůze AMV se uskutečnila již tradičně v přelouč-
ské kuželně v sobotu 4. 2. 2012.

Po zahájení seznámil předseda klubu p. J. Havrda členy
s plánem akcí na letošní rok. A opět jich bude dost. Mezi vý-
znamné akce bude patřit účast na Aviatické pouti v Pardu-
bicích (1. - 3. 6.), Traktory Jankovice (23. 6.), v soutěži Stadion

cup ve Břehách (11. 8.). Vrcholem sezóny se stane již 5. ročník
Ralley Železné hory (25.8.) K tomu se připojují ještě další čin-
nosti - akce s jinými veteránskými kluby, setkání a soutěže.
O všech budeme naše čtenáře informovat.

Členové AMV si také zahráli kuželky, popovídali a pobavi-
li, výborné bylo také pohoštění. Každý člen totiž přinesl něco
dobrého na ochutnání, takže hostina byla bohatá. Je dobře,
že se můžeme setkávat nejen na silnicích a při soutěžích.

Za AMV JM

Někdo by řekl, že je to jen zábavné houpání na balonu. Ano,
na balonu se můžete houpat, hopsat, pohupovat, dokonce po-
skakovat, protahovat se a relaxovat. Ač se to zdá jednoduché,
věřte, že se při tom pořádně zapotíte. 

Už při pouhém sezení musíte zapojit drobné svaly, které po-
máhají udržet rovnováhu a které bývají často oslabeny. Balan-
cováním na míči zlepšujeme obratnost a svalovou koordinaci.
Při mírném pohupování dochází ke stlačování a povolování
meziploténkových tkání, které se prokrvují a odstraňují napětí.
Hopsání koordinuje dech. Balony pomáhají při bolestech zad,
posilují vnitřní břišní svaly.

Výhodou je, že se toto cvičení hodí pro všechny generace.
Balony odlehčují nosným kloubům-kyčlím, kolenům, kotníkům.
Proto se často používají jako rehabilitační pomůcka, zvl. pro
lidi se sedavým zaměstnáním, po úrazech, operacích, jsou
vhodné i pro těhotné. Na balonu se může cvičit v různých po-
zicích, nejen vsedě. Procvičí se rovnoměrně celé tělo a mnoh-
dy i hluboko uložené svaly, které se bez cvičení s balonem za-
pojují jen obtížně. Do sestav na balonech se vkládá cvičení

s malým míčem - overballem -, jindy na podložkách, stepech,
občas i chvilka zumby. K dobré náladě a produkci endorfinů
přispívá i pěkná hudba.

Cvičíme každou středu od 19 do 20 hod. pod vedením Mir-
ky Junkové.

Těšíme se na vás!                                               JM
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Akce pro děti a mládež !

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 9. 7. - 18. 7. 2012

Pojedeme do horské chaty Akuma v Rokytnici nad Jizerou. Uby-
tování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sprchovými kouty
a WC. V chatě je prostorná jídelna, společenská místnost. Stra-
va je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou
podávány formou švédského stolu. Náplní programu tábora
bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití a to vše
ve volné přírodě. Navštívíme Harrachov, Dvoračky, pramen
Labe, koupaliště v Jablonci nad Jizerou a další krásná místa. 

Děti se mohou naučit základy hry na kytaru.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč 

od 1. února 2012.
Vyplněnou přihlášku vraIte a finanční úhradu 

proveLte do konce května 2012.
Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha -

- doplatek, převodem na účet číslo 1502709524/0600 
Ge Money Bank Přelouč.

Cena tábora: 3 500,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava,
strava, ubytování, pojištění, vstupy, lanovky, 

pedagogický dozor.

Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně
nebo na uvedených telefonních číslech. 
Pozor! Kapacita tábora je omezena, proto
neodkládejte přihlášení svého dítěte.

Hlavní vedoucí tábora:  Pavel Hrdý,
telefon 466 672 003, 723 114 976

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, 739 633 508

letní tábor

MOŘEPLAVCI
Termín: 15. 7. - 28. 7. 2012
Hlavní vedoucí: Blanka Leksová

Letos pojedeme opět do Hluboké u Skutče a zabydlíme se na
14 dní v táborové základně DOMINO. Základna se nachází na
okraji lesa, v krásném a zdravém prostředí Českomoravské
vrchoviny, asi 8 km od Skutče. Nedaleko se nachází ojedinělá
přírodní zajímavost Toulovcovy maštale. Děti budou ubytovány
ve srubech s krytou teráskou. V areálu je zděná budova s ku-
chyní, jídelnou a klubovnou, ke hrám je také k dispozici vel-
ký dřevěný hangár. V menší zděné budově je sociální zařízení

a sprchy s teplou vodou. Strava bude zajištěna 5x denně. 
Nejbližší koupání je vzdálené 2 km. 

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM
nejpozději do 31. 5. 2012. Na začátku června obdržíte

podrobný seznam věcí a organizační pokyny.

Cena tábora: 3 500,- Kč
Přihlášky obdržíte od 1. 2. 2012 v DDM Přelouč každý den

od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE v Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508,
zve holky a kluky na čtrnáctidenní letní tábor

s názvem

DVANÁCT MĚSÍCŮ
ÚPLNĚ JINAK

Termín: 1. 7. - 14. 7. 2012
Hlavní vedoucí: Jana Homolová

MÍSTO KONÁNÍ: Osada VRANICE u Nových Hradů,
v chráněné krajinné oblasti TOULOVCOVY MAŠTALE

Tábor je určen pro děti od 8 do 15 let. Kapacita tábora je 45 míst
ve dvoulůžkových stanech s podsadou a podlážkou. Dále k tábo-
ru patří srub s kuchyní a zastřešenou jídelnou pro děti. U tábo-
ra jsou suché záchody, myjeme se ve studené vodě ve žlabu
se stříškou. V okolí tábora jsou tři tůně a táborem protéká po-
tok. Pro holky a kluky je připraven bohatý program na téma
DVANÁCT MĚSÍCŮ ÚPLNĚ JINAK. Celé dny se budeme
pohybovat v krásné, pro mnohé již známé přírodě. Strava je
zajištěna 5x denně.

CENA TÁBORA je letos 3 500,- Kč
Závaznou přihlášku si můžete vyzvednout v DDM v Přelouči

od 1. 2. 2012 každý všední den od 8.00 do 17.00 hodin.

Dotazy k táborům zodpovíme na telefonním čísle 
466 672 003 nebo mobilním telefonu 739 633 508.

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752,
pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR 2012

Termín: 27. 8. - 31. 8. 2012
Čas: 9.00 - 16.00 hod.

Tradiční tábor s výlety do okolí Přelouče a množstvím her.
Děti si s sebou nosí jídlo na celý den. Sportovní oblečení,
turistická obuv. V případě špatného počasí aktivity v DDM.

V ceně tábora jízdné a vstupy.

Přihlášky do 30. června 2012 

Vedoucí: Jana Homolová,
Pavel Hrdý, Blanka Leksová

Cena: 500 Kč
Bližší informace: 466 672 003, 739 633 508

e-mail: ddm@ddmprelouc.cz



OTEVÍRACÍ DOBA SLUNÍČKA:
Den Skupina Čas Věk dětí  

(vše v doprovodu rodičů)

Pondělí: Všeználek 9.30 až 11.30 2 až 6 let
Školka nanečisto 15.30 až 17.00 dle dohody

Úterý: Šnečci 9.00 až 10.15 9 až 12 měsíců
Kuřátka 10.20 až 11.50 1 až 2 roky

(možno přijít už v 10 h)

Středa: Berušky 9.00 až 10.15 0 až 8 měsíců 
Kojátka 10.20 až 11.50 1 až 2 roky

(možno přijít už v 10 h)
Herna 15.00 až 17.00 0 až 6 let

Čtvrtek: Slůňata 9.30 až 11.30 2 až 6 let

Připravujeme na březen:
" Burza těhotenského a dětského oblečení, potřeb a hraček! 
" 4. narozeniny Sluníčka ☺
" Velikonoční tvořivé odpoledne

Veškeré podrobnosti se dozvíte z našich webových stránek
slunickoprelouc.webnode.cz

Přij{te také, těšíme se na Vás a Vaše děti ☺
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Rok 2012 je pro celou sokolskou ro-
dinu v České republice zcela výjimečný.
Sokol totiž oslaví 150. výročí od svého
založení Dr. Miroslavem Tyršem a Jindři-
chem Fügnerem v roce 1862. Slavnostní
zahájení oslav České obce sokolské se
bude konat 10. března 2012 v pražském
Karolinu. Čestné místo bude patřit prezi-
dentu republiky, profesoru Václavu Klau-
sovi, který přijal záštitu nejen nad oslava-
mi, ale i nad jubilejním XV. všesokolským
sletem, který se uskuteční v Praze 1. 7. -
- 6. 7. 2012. Zúčastní se ho nejen cvičen-
ci z celé republiky, ale i sokolové ze za-
hraničí. Z naší jednoty se připravují na

slet gymnastky, několik žen a dorostenek,
hromadnou skladbu pro starší cvičence
a cvičenky nacvičuje „Věrná garda“. Do-
poručujeme sledovat historický seriál „So-
kol, síla tradice“, který vysílá ČT 4 kaž-
dý čtvrtek kolem 17. hodiny (opakování
v pátek dopoledne).

Na letošní rok připravujeme zahájit
zdravotní cvičení a uspořádat několik tra-
dičních výletů autobusem pro členy i ve-
řejnost:
16. 5. - prohlídka historické části Olo-

mouce, Svatý Kopeček, ZOO
Konec května - výlet do některé ZOO

pro děti s rodiči jako oslava
Dne dětí (děti jedou zdarma)

6. 7. - zájezd do Prahy na závěrečné
vystoupení XV. všesokolského
sletu (v případě zájmu zájezd do
Prahy na sletový průvod 1. 7.) 

12. 9. - turistický výlet do našich ob-
líbených Krkonoš

Zájemci o naše výlety se mohou
přihlásit u sestry J. Bahníkové, bratra
M. Brebery (466 953 293), nebo v so-
kolovně u H. Pacákové. Bližší informa-
ce budou k dispozici koncem března.

Výbor TJ

Co nového v SOKOLE Přelouč 

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍÈKO PØELOUÈ
sídlo: ul. Kladenská 845, Přelouč, tel. 605 515 924, Slunickoprelouc.webnode.cz



KLUB RADOST INFORMUJE:

Zimní turnaj v kuželkách
Opět změřili své síly a schopnosti návštěvníci klubu RADOST.

Nejvíce se zadařilo těmto zúčastněným. 
1. MÍSTOFILIP EŠNER, 
2. MÍSTO ONDŘEJ KADANÍK 
3. MÍSTO MARTIN BEDNÁŘ
4. MÍSTO BARBORA VOSÁHLOVÁ
5. MÍSTO DANIELA DOUBRAVOVÁ
Vítězům blahopřejeme. Děkujeme SKP a hlavně p. Mirosla-

vu Skalovi za jeho čas, který nám věnoval. Těšíme se na další
turnaj.

Masopust ve Volči
Náš klub je motivován v duchu českých tradic, tak i Maso-

pust je pro nás důležitý. Děti tak mají jedinečnou možnost se-
známit se s podstatou a smyslem masopustních obyčejů. Již
po dobu několika let na pozvání starostky Volče, Květy Heřmán-
kové rádi navštěvujeme tuto obec, kde se Masopustní tradice
dochovávají. Maškary jsou všude vítány, pohoštěny a kolem
nich zažíváme spousty legrace. 

Svatý Valentýn v klubu
Ani Valentýnské tradice nechybí v našem klubu a tak o sr-

díčka nebyla nouze.

15. Historický tábor klubu Radost
Srdečně Vás zveme na jubilejní 15tý Historický tábor pro

děti od 6 let v pěkně zařízeném penzionu v Peci pod Sněžkou
v termínu od 3. 7. do 14. 7. s cenou tábora 2500 Kč. Penzión se
nachází u lesa, s nádhernou vyhlídkou na Krkonoše. Minulý
rok se nám tam velice líbilo a i letos na nás čeká spousty do-
brodružství, které jsme loni nestihli. Na všechny děti se těší
kolektiv klubu Radost a velmi vstřícní majitelé penzionu. Při-
hlášky si můžete vyzvednout přímo v klubu Radost (sokolovna
Přelouč).

Denní program klubu

PONDĚLÍ Tvořivé odpoledne

ÚTERÝ divadelní scénky
soutěžní hry (asociace)
historky, vyprávění

STŘEDA stolní hry
hlavolamy
od jara den mazlíčků na zahradě

ČTVRTEK tělocvična (trampolína)

V klubu si též můžete zahrát stolní fotbálek, kulečník, vy-
užít PC připojeného k internetu.

Otevírací doba klubu RADOST     PO—ČT 14:30—17:30

Kolektiv klubu Radost
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Únor v Jakub klubu…
Tématem měsíce února byla Doprava. S dětmi jsme si vy-

světlili a připomněli základní pravidla silničního provozu a pra-
vidla jízdy na kole. Nápomocné nám bylo výukové CD, které
se dětem moc líbí. Vytvořili jsme velké dopravní městečko z kar-
tonu, děti absolvovaly pár kvízů účastníka silničního provozu.
Hráli jsme dopravní lotto. Mimo to jsme se věnovali řadě dal-
ších aktivit: doučování, preventivní programy (práva a povin-

nosti, povolání), tvoření aj. Uspořádali jsme narozeninovou
oslavu, oslavenec se podílel na výrobě dortu a upekli jsme si
i pizzu. Proběhl také maškarní karneval. Připomněli jsme si
svátek zamilovaných a vytvořili obrovské srdce Jakub klubu.
Vyráběli jsme také valentýnky a drobné dárečky pro milé. 

Proběhly tradiční akce jako keramika či kuželky. A hlavně,
zrenovovali jsme v rámci vlastních sil bývalou šatnu a promě-

nili ji v taneční minisál s obrovským zrcadlem! Naše tanečni-
ce se s nadšením pustily do nacvičování:. Kluci pokračují ve flor-
balových trénincích…V březnu se chystáme vyrazit do světa
a budeme si vyprávět o tom, jak se žije v různých koutech na-
ší Země ☺☺.

Iva Gabrhelová

Umět dítě přivinout do náruče, 
ale zase ji pak v pravý čas otevřít
Ve středu 18. 1. 2012 uspořádal sociální odbor Krajského

úřadu v Pardubicích velmi zajímavou besedu na téma „Raná
pěstounská péče na přechodnou dobu“. Hosté byli manželé

Hláskovi, průkopníci rané pěstounské péče na přechodnou do-
bu, kteří nám představili svoje zkušenosti. Alžbětu a Vratislava
Hláskovy spojuje nejen jejich vzájemný vztah, ale také dlou-
holetá zkušenost v péčí o znevýhodněné děti. Manželé Hlás-
kovi si čím dál tím víc uvědomovali, jak je těžké uzdravovat zra-
něné dětské duše, které od narození nevěděly, co je stabilní
a bezpečný domov.

Co tedy je pěstounská péče na přechodnou dobu? Po-
kud se narodí miminko, o které se maminka nechce nebo ne-
může starat a z porodnice by mělo putovat do kojeneckého
ústavu, jsou osloveni právě tito pěstouni. Dítě převezmou do
péče na dobu, během které pracovnice krajského oddělení
sociálně právní ochrany dětí najdou vhodnou rodinu k pěs-
tounské péči nebo k osvojení, podle konkrétní situace. „Umístě-
ní do ústavu není správné řešení. To, co se stane na začátku,
ovlivní celý zbytek života dítěte,“ říká Vratislav Hlásek. Raný
vývoj dítěte je velice důležité období, kdy se dítě „formátuje“.
Potřebuje individuální kontakt s jedním pečujícím člověkem,
aby později dokázalo navázat vztah důvěry se svým okolím. 

Tento druh pěstounské péče trvá zpravidla 2 měsíce. V pěs-
tounské rodině je v jednu chvíli umístěno pouze jedno dítě. Vhod-
nými adepty na přechodnou pěstounskou péči jsou rodiny, kde
jsou již větší děti ve věku nad 10 let, aby tuto pomoc, kterou se
rozhodnou jejich rodiče poskytovat, pochopily.

Nový zákon o sociálně právní ochraně dětí, který kromě ji-
ného upravuje a zlepšuje postavení pěstounů, zatím schválila
vláda a snad by měl začít platit od července 2012. Ročně skon-
čí totiž v ČR v kojeneckých ústavech přibližně 2000 dětí a z to-
ho asi 1000 ze sociálních důvodů. Manželé Hláskovi pomohli
5 z nich. 

Rita Hudcová

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
Aktivní senioři na schůzce 7. února vyráběli přáníčka. Pou-

žívali k tomu techniku enkaustika a vylisované květy.

Březnová schůzka v úterý 6. 3. má název: Kniha na mém
nočním stolku. Senioři si navzájem doporučí knihy, které čet-
li, seznámí se s obsahem a autory, přečtou si úryvky. 

Srdečně zveme další aktivní seniory, scházíme se v Jakub
klubu, vždy první úterý v měsíci od 9.30. Když se zlepší poča-
sí, začneme opět plánovat společné procházky a výlety. 

Hanka Kubátová
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz�������



I v lednu 2012 vyšli do ulic Tři králové, aby přiná-
šeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. Krá-

lové v tomto roce putovali ulicemi Přelouče a dalších 39 obcí.
Potkat jste je mohli od 3. 1. do 8. 1. 2012. Počasí nám ukáza-
lo vlídnou tvář pouze první den konání sbírky, kdy kolední-
kům na cestu svítilo sluníčko. V dalších dnech nás sice netrápi-
ly mrazy ani sněhové vánice, jak tomu bývá zvykem, ale déšj
a hlavně silný vítr jsme si užili dosyta. Do ulic vyšli koledníci
s 89 pokladničkami, v nichž jsme po rozpečetění nalezli velmi
potěšující částku 127 501 Kč! DĚKUJEME!

Do sbírky se zapojilo v roli králů 168 žáků základních škol,
30 žáků základních škol a gymnázia, kteří dovršili 15-ti let po-
máhali jako vedoucí skupinek. Doprovod zajišjovalo i 15 dobro-
volníků z řad dospělých. Bez pomocníků jako je Josef Herodes,
Eva Kosinová, Kristýna Hudcová či František Kubát, si už Tří-
královou sbírku nelze představit, proto jim patří náš velký dík!
Naše poděkování a velký dík patří žákům všech zúčastněných
základních škol / ZŠ Smetanova Přelouč, ZŠ Masarykovo ná-
městí Přelouč, ZŠ Břehy, ZŠ Choltice, ZŠ Řečany n. Labem,
ZŠ Zdechovice a ZŠ Semín/ a studentům Gymnázia a SOŠ Pře-
louč. Poděkování patří i jejich rodičům, kteří je v jejich aktivi-
tě podpořili. Moc si vážíme podpory, pomoci a aktivní spolu-
práce ředitelů jmenovaných škol, kteří děti pro sbírku uvolnili
a pomohli i při organizaci jednotlivých skupinek. Po celý tý-
den se koledníci mohli zahřát hrnkem teplého čaje, který pro
nás připravily kuchařky ze školní jídelny. Děkujeme! Výborné

koblihy pro první den sbírky věnovala jako sponzorský dar pe-
kárna Jenta. Děkujeme! Poděkování patří i zaměstnancům Cha-
rity, především Martině Hoškové, a obecních úřadů v jednotlivých
obcích, kteří přispěli k hladkému průběhu celé sbírky. V nepo-
slední řadě děkujeme všem dobrým lidem, kteří tříkrálovým ko-
ledníkům přispěli a podpořili tak charitu v její snaze pomáhat
potřebným.

Tříkrálová sbírka byla zakončena v kostele sv. Jakuba v ne-
děli 8. ledna 2012 poděkováním a slavnostním koncertem žá-
ků ZUŠ Přelouč, který se konal pod záštitou náměstka hejtmana
Romana Línka a ve spolupráci s Kulturními službami města
Přelouče. Rozloučili jsme se zde nejen s celou akcí a koledo-
váním, ale i vánočním časem. Společně zazpívané koledy na
závěr koncertu byly milou tečkou za neopakovatelným kultur-
ním zážitkem, za který všem zúčastněným i jejich pedagogům
moc děkujeme.

Bc. Monika Krejčíková, koordinátorka sbírky
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012

Inzerce
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Vážení čtenáři, doufám, že zimu jste pře-
žili bez větších zdravotních problémů
a stejně jako já se těšíte na jaro. A tey
hurá do vaření. Dnes vám nabídnu re-
cepty na dvě polévky, dvě hlavní jídla
a jeden dezertíček. 

Pajšlíková polévka
Co budete potřebovat: vepřové srdce,
plíce a slezinu. Vše tak do půl kila.
Sádlo na smažení, 1 dcl bílého vína,
sůl, mletý pepř, malou plechovku raj-
ského protlaku, malou mrkev, petržel,
kousek celeru, 2 bobkové listy. 
Postup: vnitřnosti nakrájejte na malé kou-
sky a osmažte, podlijte vínem, osolte, ope-
přete a duste tak dlouho, až se většina
vína odpaří. Pak směs podlijte rozředě-
ným rajským protlakem, přidejte nadrob-
no pokrájenou zeleninu, bobkový list a dá-
le duste. Na závěr podlijte vše vodou a na
mírném ohni dovařte vše doměkka. Polév-
ku podávejte s opečenou vekou. 

Zelná polévka se smetanou
Co budete potřebovat: 30 dkg hlávkové-
ho zelí, olej, velkou cibuli, lžíci hladké
mouky, dvě středně velké brambory,
lžíci rajského protlaku, 2 dcl zakysané
smetany, sůl, pepř, kmín. 
Postup: na oleji zpěňte drobně pokráje-
nou cibuli, přidejte na nudličky pokrá-
jené zelí, osolte, přidejte špetku kmínu
a za stálého míchání smažte. Až zelí bu-
de měkké, zaprašte vše moukou, chvíli
poduste, přidejte na kostičky pokrájené
brambory a vařte do jejich změknutí.

Na závěr dochujte rajským protlakem
a smetanou. Kdo by si chtěl polévku ješ-
tě vylepšit, může si do ní přidat uzeninu. 

A u hlávkového zelí ještě zůstaneme. 
Udělejte si zapékané zelí. 
Co budete potřebovat: menší hlavičku
bílého zelí, 0,5 kg mletého masa,
3 v mléce namočené rohlíky, 2 strouž-
ky česneku, cibuli, sůl, pepř, špetku
pálivé papriky, sádlo na vymazání ple-
chu. 
Postup: zelí rozeberte na jednotlivé lis-
ty, tvrdé košjály odstraňte, hrubší žilna-
tinu podrjte buy paličkou na maso nebo
válečkem na nudle. Pak ji spařte vařící
vodou a dejte do cedníku vykapat. Mleté
maso rozpracujte s vymačkanými rohlíky,
cibulí, česnekem a ostatním kořením tak,
aby nebylo příliš tuhé. Na vymaštěný plech
rozložte jednotlivé listy zelí. Na ně dejte
vrstvičku masa, přikryjte zelnými listy, pak
opět další vrstvičku masa atd. Pokraču-
jete tak dlouho, dokud vám stačí suroviny.
Poslední vrstvu musí tvořit zelí. Pekáček
zakryjte alobalem a dejte na 50-60 mi-
nut do trouby vyhřáté na 150 °C. Takto
zapečené zelí podávejte s bramborem.

A tey vám nabídnu moc dobrou mňam-
ku. Nemá jméno - já jí říkám Kuřecí jed-
nohubky s žampionovou přílohou v těs-
tíčku. 
Co budete potřebovat: kuřecí prsíčka
(podle počtu strávníků), hrst drobných
žampionů, olej na smažení. Na těstíč-
ko: 2 dcl černého piva, 3 vejce, 4 lžíce

hladké mouky, lžíci solamylu, lžíci pl-
notučné hořčice, lžíci sojové omáčky,
sůl, mletý pepř. 
Postup: maso nakrájejte na malé kostič-
ky a namočte na dvě hodiny do vyšleha-
ného těstíčka. Pak je zprudka dozlatova
osmahněte. Očištěné žampiony rozpulte
a obalte ve zbylém těstíčku a též osmah-
něte. Můžete vše konzumovat samotné
nebo s hranolky a tatarkou. 

Rozinkové válečky
Co budete potřebovat: 10 dkg rozinek,
10 dkg mletých ořechů, 10 dkg mouč-
kového cukru, 10 dkg čokolády, 1 dcl
rumu. Na obalení válečků si ještě od-
važte 5 dkg mletých ořechů. 
Postup: rozinky si pokrájejte a na 24 hod.
namočte do rumu. Do kastrůlku, ve kte-
rém si rozpustíte čokoládu, přidejte mle-
té ořechy, cukr a rozinky. Vše dobře pro-
míchejte. Z hmoty si vyválejte válečky,
které ještě obalte v mletých oříškách.
V chladničce nechte pořádně ztuhnout. 

Dobrou chuj.                  Pavel Culek

Koblížky z majolky
Utřeme: 3 žloutky

1 lžíci cukru
1 lžíci rumu
1 malou majolku

Přidáme: 1/2 kg hladké mouky
5 dkg droždí
trochu soli
1/2 l mléka
nechat kynout

Smažit na 100% tuku.
Marie Plačková

Kulinářské okénko

Jedním z nejúčinnějších opatření k ochraně ohroženého oby-
vatelstva před a při vzniku mimořádné události je evakuace. Ta
se týká nejen osob, ale také věcí a hospodářských zvířat. Podle
rozsahu nebezpečí se evakuace může týkat jak jednoho malého
objektu, tak i rozsáhlého území. Stejně tak může být krátkodobá
(například při nálezu nevybuchlé munice), ale i dlouhodobá (na-
příklad při povodni), kdy je nutné zajistit nouzové ubytování.

O evakuaci většího území se většinou dozvíme ze sdělovacích
prostředků, rozhlasu a megafonů vozů IZS.

Víte, co dělat při nařízené evakuaci? 
Před opuštěním bytu uhaste otevřený oheň v topidlech, od-

pojte elektrické spotřebiče od sítě (mimo ledniček a mrazniček),
uzavřete přívod vody a plynu. Ověřte, zda o evakuaci vědí i sou-
sedé a dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adre-

sou. Kočky a psy vezměte s sebou, ostatní domácí zvířata ponech-
te doma a předzásobte je vodou a potravou. Vezměte evakuační
zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační
místo. Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i v pří-
padě použití vlastních vozidel. Předem připravené evakuační za-
vazadlo (batoh, cestovní taška, kufr), označené jménem a adre-
sou, by mělo obsahovat zejména: užívané léky, základní trvanlivé
potraviny (max. na tři dny) nejlépe v konzervách, dobře zabale-
ný chléb, pitnou vodu, jídelní misku, příbor, osobní doklady, pe-
níze, pojistné smlouvy, cennosti, přenosné rádio s náhradními
bateriemi, svítilnu, osobní toaletní a hygienické potřeby, náhrad-
ní prádlo, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž
a zápalky.

Přestože je jistě těžké opustit ve vypjaté situaci svůj domov,
mějme prosím na paměti, že nerespektováním pokynů ohrožuje-
me nejen sebe, ale i ty, kteří nám půjdou pomoci.

Eva Kuthanová
HZS Pardubickéko kraje

HASIČI OBČANŮM



KDOPAK BY SE DUKY BÁL
Nedávno běžel v televizi český rodin-

ný film s podobným názvem, pouze s je-
dinou záměnou jména Duky na „vlka“.
Tento film od režisérky Marie Procházko-
vé pojednává mimo jiné i o záchraně ro-
diny, manželství, a jako červená nit se
táhne filmem děj pohádky O Červené
Karkulce. Začíná romantikou, přes drama
a hororová situace končí šjastným kon-
cem. Na arcibiskupství Pražském se ny-

ní „můžeme“ setkat s novým kardinálem
Dominikem Dukou, bývalým královéhra-
deckým biskupem, který 18. 2. 2012 při-
jal poctu od papeže Benedikta XVI. pře-
dáním červeného kardinálského biretu,
prstene s dekretem o jmenování. Není
to pohádka, ale skutečnost. Kardinál Vlk
má svého nástupce, nyní kardinála Du-
ku. Je to pro něj také náročný úkol, jak
řekl papež, být věrný Kristu, prolít pro něj
i svou krev, což připomíná červená bar-
va. Moji dva přátelé, kněží, se účastnili
této „kardinálské kreace“ v Římě a zachy-
tili z jeho pozdějšího kázání myšlenku:
„žádost o spolupráci“. V pardubických
novinách jsem se dočetl, že Duka se po
jmenování vyjádřil, že by chtěl podporo-
vat rodiny a práva dětí. Sice měl v den
předávání i protidemonstraci dvaceti ne-
spokojenců, ale vypravení cca 1000 pout-
níků do Říma ve čtyřech letadlech a au-
tobusech svědčí o většině těch, kteří si
ho váží, fandí mu a přejí. K nim patřím
přirozeně i já, neboj mu vděčím za kněž-
ské svěcení a tvrdím, že na tak moudré-
ho člověka, diplomata i duchovní autori-
tu můžeme být v naší vlasti právem hrdí.
Popřejme mu pevné zdraví a dobrou spo-
lupráci z řad nejen biskupů a politiků,
ale i od nás obyčejných věřících a všech
lidí dobré vůle.                    L. Pilka

DOBA POSTNÍ 
Popeleční středou jsme vstoupili do

období, kdy se čekatelé křtu připravují
na svůj křest o velikonoční vigilii „v no-
ci“. Je to nabídka pro pokřtěné věřící, pro-
žít tento čas, jako čas vnitřní proměny,
spolupráce s Bohem, na znovuobjevení
pravdy o sobě a upevnění „tzv. závislos-
ti“, větším přátelství, blízkosti s Ním. Teh-
dy byl Ježíš Duchem vyveden na poušo,
aby byl pokoušen od pábla. Postil se čty-
řicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vy-
hladověl. (Matouš 4,1-2). Anselm Grün
v knize PŮST str. 18. píše: „Když se Ježíš
na poušti 40 dní postí, přistupuje k ně-
mu nepřítel a Ježíš je konfrontován s vlast-
ním ohrožením svého poslání, svého lid-
ství, s možností ztroskotání a zpěčování
se Bohu. Vyprávění o Ježíšově pokušení
popisuje ohrožení i každého z nás. A v Je-
žíšově boji se satanem se nám otvírá ce-
sta, jak zacházet s pokušením, které nás
napadá právě na poušti a při postu. Při-
pomínej si celou tu cestu, kterou tě Hos-
podin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na
poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a po-
znal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát
na jeho přikázání, či nikoli. (Deuterono-
mium 8,2). Ježíš je podroben trojímu po-
kušení: 1. První pokušení spočívá v tom,
aby zneužil svého Synovství ke splnění
svých potřeb, mít se dobře s dobrým jíd-
lem a pitím. Ježíš přemáhá toto pokuše-
ní, protože pro něj je slovo Boží důleži-
tější a živí ho více než pokrm a nápoj!
2. Druhé pokušení spočívá v touze po
uplatnění, dobrém ohodnocení a po cti.
Má být zneužito božské moci k tomu, aby
se Ježíš stal středem lidské pozornosti
a obdivu. Ježíš odmítá i toto pokušení.
Je od Boha pověřen úkolem a nechce
Boha využívat pro sebe! 3. Třetí pokuše-
ní se týká moci a hrabivosti. Satan hodlá
dát Ježíšovi všechna království země do
vlastnictví, má jim vládnout, jen když se
bude jemu, satanovi, klanět. Ježíš přemá-
há i toto pokušení tím, že se neskloní před
modlou moci a peněz, nýbrž se klaní Bo-
hu jako svému Pánu! Ve stejném okamži-
ku se pak hora pokušení stává horou raj-
skou: Přicházejí andělé a slouží mu.“

SEDM CTNOSTÍ
Každý je v životě konfrontován s po-

kušením, k pokušení odmítnout Bibli, ja-
ko pokrm duše; odmítnout Boha jako

centrum života a dosadit tam sebe; a kla-
nět se různým modlám jako výdobytkům
vědy, tělesnosti, moci, před službou li-
dem a Bohu. Z historie církve i z Kate-
chismu známe sedm hlavních hříchů; je
to seznam hlavních pokušení k pádu
osobnosti. Je to: pýcha, závist, hněv, smil-
stvo, nestřídmost, lakomství, lenost. Sedm
ctností je koncept, vycházející z alegoric-
ké básně „Zápas duše“ Aurelia Clemen-
se Prudentia jež popisuje zápas ctností
s hříchy. Podle tohoto ve středověku po-
pulárního díla se také staly tyto ctnosti
protipólem sedmi hlavních hříchů. Pru-
dentiův seznam obsahuje: pokoru, štěd-
rost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost,
střídmost a činorodost. Tomáš Akvinský
rozlišuje čtyři ctnosti přirozené - mou-
drost, spravedlnost, statečnost a umě-
řenost, viz Platón; - jako základ přiroze-
ného zákona, který odráží věčný zákon
Boží. Nad nimi však stojí tři božské čili
teologické ctnosti křesjanské - víra, na-
děje a láska - které vždy pocházejí z Bo-
ží milosti. 

Přeji Vám i sobě aj k Boží iniciativě,
Milosti, přidáme naši lidskou spolupráci
a usilujme o dobrý a účinný boj se zlem.
Požehnaný půst a Březen přeje L. Pilka

MODLITBA
Svatý Michaeli, archanděli, 

braň nás v boji;
proti zlobě a úkladům yáblovým 

budiž nám záštitou,
nechaj Bůh přikáže jemu, 

pokorně prosíme.
Ty pak, kníže vojska nebeského,

Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.

D. Duka, na poušti, pouo v Izraeli,
březen 2010
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Na Přeloučsku je hodně rybníků a nej-
bohatší obcí na rybníky jsou bezesporu
Rašovy. Nejdříve se seznámíme s historií
této obce, potom přijdou na řadu rybníky
a případně další okolí. 

První zprávy o Rašovech jsou z roku
1415, kdy na Svojšicích zemřela Anna
z Mrdic, manželka Heřmana z Mrdic a na
Městci Heřmanovu. Ke statku Svojšické-
mu náležela tvrz, dvůr s dvojím poplužím,
dvory ve Svojšicích a vesnice Svojšice,
Stojice, Holotín a Rašovy. Od Anny z Mr-
dic veškeré dědictví obdrželi její synové
z druhého manželství Petr a Mikuláš
z Malešova, kteří se psali ze Svojšic a je-
jich sestry Kateřina a Markéta. Roku 1497
byli držiteli tvrze a celého majetku vlady-
kové Jan a Petr ze Svojšic po nich zdědi-

la majetek jejich sestra Kateřina ze Svoj-
šic. Synové Kateřiny Albrecht a Beneš
Beneda z Nectin, všechen svojšický ma-
jetek prodali roku 1553 Jiřímu z Gerštor-
fu. Po jeho smrti zdědili choltické zboží
syn Bernard a vnuci Jiří a Jindřich. 

Bernard si ponechal díl choltický
a Jiří a Jindřich díly svojšický s tím, až
Jindřich dospěje, obdrží ze statku svojšic-
kého svůj díl. 

Ke statku Svojšickému náležela tvrz
Svojšice, poplužní dvůr, ovčín, mlýn, lou-
ky štěpnice, chmelnice, vinice u Městce,
pivovar a vsi Stojice, Svojšice, Holotín, Ra-
šovy, Turkovice, Bukovina, Ledce, Luhy,
Podhořany, Březinka, Vícemilice Horní
a Hošjalovice a 32 rybníků.

Z tohoto dílu v roce 1568 odstoupil
Jiří starší ze Svojšic Jindřichovi statek
Podhořany, k němuž patřil statek Pod-
hořanský s novou tvrzí, ovčínem, pivova-
rem a vesnice Turkovice, Bukovina, Hoš-
jalovice, Březnika, Rašovy, Luhy a louka
Stoupecká, louka u Hošjalovic, a rybníky.

Vnuk Jindřicha - Václav z Gerštorfu
prodal statek Podhořany své sestře Jo-
hance a jejímu manželovi Radoslavu Kos-
tomlatskému z Vřesovic, jeho rodu zůsta-
lo zboží Podhořanské až do roku 1786,
kdy muselo být pro dluhy prodáno. Od té
doby měnilo panství často své majitele
a to až do roku 1859 kdy bylo prodáno
Aloisu Wezovi. 

Po roce 1848 náležela ves Rašovy
k Bukovině, obě obce se staly katastrál-

ními i politickými obcemi a patřily pod
okresní hejtmanství Čáslav. K okresu Pře-
loučskému byly připojeny až v roce 1949,
kdy byly vytvářeny nové okresy.

Roku 1886 žilo v Rašovech 163 oby-
vatel ve 25 domech. Rašovy měly velké
štěstí, že se dočkaly osídlení. Ze zápisu
Berní ruly lze číst, že obec byla vylidně-
na - v roce 1654 byla pustou obcí. Prav-
děpodobně k vysídlení obce došlo při
drancování během třicetileté války. Za
necelých 200 let tvořilo ves Rašovy asi
26 objektů, z nichž čtyři byly zděné. Nej-
větší zděný objekt byl mlýn ležící na po-
toce, který posbíral vodu na polích, lesích
a lukách katastru Hošjalovického, Bře-
zinky a Holotína. K osídlení Rašov dochá-

zelo postupně. Prokazatelně je uvedeno
jméno Jiřího Mrkvičky, který v Rašovech
v roce 1735 žil. Obraz, jak docházelo
k opětnému osídlení Rašov si lze částeč-
ně vytvořit ze záznamů v nejstarší docho-
vané turkovické matrice (1720-1753).

Názvy rašovských rybníků vybízejí
k jejich návštěvě. Každý by chtěl určitě
navštívit Moře, bát se na Strachu, na Cho-
botu hledat zbývající část slona a ti, co
nemají zrovna čisté svědomí, se mohou
podívat na Černovku. Samotné rybníky
nejsou jenom plné ryb, ale také dalších
vodních a mokřadních živočichů. Rybník
Moře je dokonce na seznamu evropsky
významných lokalit z důvodu ochrany
malé žabičky kuňky ohnivé. 

Kombinaci rybníka a lesa využilo
mnoho chatařů a rybníky Chobot a Čer-
novka jsou chatami přímo obklíčeny. Po
přírodovědné stránce to nejsou zrovna
ideální lokality. Rekreace a rybářské hos-
podaření se na druhové bohatosti rybní-
ků trochu podepsalo. 

Rájem pro entomology, herpetology,
ornitology a další milovníky přírody je
rybník Strach, který je schovaný v lese
jihozápadně od obce. Od dubna do zá-
ří se k němu přibližujte pomalu a poti-
chu, ao nevyplašíte krasavce mezi ptáky,
kterým je čáp černý. Strach je jeho loviš-
těm, má zde dostatek pestré potravy, mů-
že si vybírat mezi rybami a žábami. Hníz-
do má čáp umístěné někde v okolních
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lesích. Nebudu prozrazovat přesně kde,
jenom jedna zajímavost. Jeden z hnízdí-
cích čápů má barevný kroužek, podle
kterého se poznalo, že byl kroužkován
cca před 5 lety jako mládě na hnízdě
v lesích nedaleko městečka Lázně Boh-
daneč. Pravidelně na Strach zaletují vo-
lavky, které mají stejnou potravu jako
černý čáp. Z hlediska žab je tato lokali-
ta jedna z vůbec nejvýznamnějších na
Přeloučsku, žijí zde zelené rosničky, vý-
stražně zbarvené kuňky ohnivé a břehy
jsou přímo obsypány zelenými skokany.
Přítomnost žab láká elegantní užovky
obojkové. Kde jsou ryby, tam nemůže chy-
bět vydra říční. Její stopy a trus je kolem
Strachu pravidelně nalézán. Oko entomo-
loga potěší barevný svět vážek, kterých
zde bylo zaznamenáno více než dvacet
druhů. Nepřehlédnutelné jsou obě motý-
lice, ao už svým motýlím letem nebo krás-
ným zbarvením křídel. Nad hladinou lo-
ví jedna z největších evropských vážek,
kterým je šídlo královské. Podél břehů lé-
tají tisíce šidélek mnoha druhů, nejhoj-

nější šidélko páskované, větší i menší
(obě mají dvoubarevné malé skvrny na
křídlech), kroužkované a další. Z vážek
nechybí vážka ploská, čtyřskvrnná, čer-
nořitná a ani krasavice mezi vážkami,
kterou je vážka červená. Kdo ale chce vi-
dět opravdu krasavce mezi vážkami, ao
se vydá na Mlýnský potok nad rybník.
Chce to tu správnou dobu, kterou jsou
měsíce červen a červenec. Potom už je-
nom stačí chvíli čekat a dívat se nad hla-
dinu potoka, nad kterou pravidelně pro-
létává žlutočerně zbarvený páskovec
kroužkovaný.

Večer se zadívejte nad hladinu kte-
réhokoli rybníka a nemůžete si nevšim-
nout lovících netopýrů, kteří využívají
mnoha úkrytů na chatách v okolí. Přes
den jsou schováni za okenicemi, dřevě-
ným obložením, ve všelijakých štěrbinách,
prostě v místech, kdy by vás ani nena-
padlo, že tato zajímavá zvířátka jsou
k nalezení.

Kdo nemá rád zrovna tzv. živou pří-
rodu, tomu doporučuji podívat se pod

hráz rybníka Chobot na Mlýnský potok.
Bude překvapen, jaký se tam nachází
geomorfologický jev. Jde o dvoustupňo-
vý vodopád. Pravděpodobně se jedná
o největší vodopád nejen na Přeloučsku,
ale možná i v okrese Pardubice. Snad se
najde geomorfolog, který na tuto otázku
odpoví.

Návštěvu Rašov a blízkého okolí do-
poručuji v jakoukoli roční dobu, vždy je
se na co koukat. Na výběr toho máte dost,
lesy, rybníky, Mlýnský potok, vodopád na
něm, taky chaty a chaloupky. Prostě za-
jepte do Rašov a určitě si něco vyberete,
co vás zaujme. Jenom hospůdka tam chy-
bí, kde byste mohli načerpat síly na zpá-
teční cestu.

Volně zpracováno dle choltické,
podhořanské a turkovické kroniky.
Hrady, zámky a tvrze české, díl I.: August
Sedláček 
a jiné archivní materiály.

Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
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Druhou únorovou neděli měli ve svých diářích červeně za-
kroužkovanou všichni příznivci ledové dráhy. Na písníku v Mě-
licích byl na programu druhý díl českého šampionátu družstev.
A byj se meteorologové v noci před závodem nedočkali překo-
nání absolutního teplotního rekordu, byli asi jediní, kdo mohl
litovat.

Sluneční paprsky prohřály zmrzlé odpoledne a zlepšily ná-
ladu bezmála dvou tisícovkám lidí, které přilákal hluk metylem
krmených motorů. Místní fandili především přeloučskému Hutla
Teamu. Jak otec Radek, tak syn Lukáš Hutla věřili, že by se prá-
vě v jimi pořádaném závodě na ně konečně mohlo usmát štěstí.

Radek Hutla se totiž v prvním díle šampionátu musel spo-
kojit pouze s rolí nechtěného diváka a pomocníka svého otce
Václava. Trénink v Hamru na Jezeře pro něho totiž skončil pá-
dem a poraněním ruky, takže ho musel zastupovat Němec Mar-
kus Jell.

Mělice si ovšem Radek Hutla nemohl nechat ujít. A to tím
spíše, chtěl-li se svým synem útočit na postavení SK Osečná
a Klauz Teamu v průběžné tabulce. Václav Hutla pečlivě při-
pravil motocykly pro své potomky, přičemž jen udiveně krou-
til hlavou nad defekty, které se jim přihodily. Při posledním tes-
tování v pátek se Radkovi Hutlovi dokonce přetrhla výstupní
hřídel mezi převodovkou a vstupním kolem.

Během závodu se naštěstí poruchy vyhýbaly boxu Hutlových
širokým obloukem, takže se v polovině mítinku domácí děli-
li o průběžné vedení s Janem Pecinou a Lukášem Volejníkem
z SK Osečná. Jenže zlomyslný šotek přece jen zaúřadoval. Po-
volená řidítka Radka Hutly stály za první porážkou, kterou jim
uštědřil rakousko-polský tandem Josef Kruezberger - Miroslaw
Daniszewski.

V duelu s otcem a synem Klauzovými skončili Přeloučané
nerozhodným výsledkem, ale po nervy drásajícím průběhu roz-
jížyky s číslem osmnáct uštědřili porážku leaderům průběžné
klasifikace z Osečné. Když ti v poslední jízdě prohráli s Miro-
slawem Daniszewskim a Josefem Kreuzbergerem, nastala věc
naprosto nevídaná. Čtyři týmy se sešly na stejném bodovém
zisku.

Zatímco dříve narození pamětníci vraštili svá čela v mar-
né snaze vzpomenout si, zda něco takového zažili či alespoň

o podobné raritě vůbec kdy slyšeli, chystal se rozjezd o vítěz-
ství. Nejlepší start v něm vystřihl Lukáš Hutla. Byj se záhy stal
obětí útoku Lukáše Volejníka, protínal metu jako druhý.

„Paráda,“ zářil Lukáš Hutla, který v průběžné klasifikaci po-
sunul svůj tým na druhou příčku před Klauz Team. „Byly to ale
nervy. Když jsme to projeli s Daniszewskim a Kreuzbergerem,

měl jsem slzy v očích. Běháš tady od pondělka, aby bylo všech-
no v pohodě a tey tohle! Vyhecoval mě Pecka, poslal jsem to
pod něj. Pak nám pomohli Kreuzberger s Daniszewskim, že
jim vzali body. Bod po bodu, ke konci byla dráha spíš motokro-
sová, ale skončili jsme druzí.“

Antonín Škach (speedwayA-Z)
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Zápletka mělických ledů by slušela 
i detektivce od Maigreta

Mělické ledy přilákaly davy lidí... Mělické ledy přilákaly davy lidí...

Inzerce



Minulou sezonu 2010/2011 jsme postoupili do první ligy.
Na podzim nás čekalo 5 utkání.

RC Olomouc - RC Přelouč 17:24 (7:10)
body: Nevrlý, Čížek Jan, Čížek Jakub 5 (P), Kohout Jan 9

(3KPP, 1TK)
Do Olomouce jsme odcestovali pouze v 17ti lidech. Prob-

lém byl navíc, že Backa mohl nastoupit pouze na jeden polo-
čas (nové pravidlo střídavých startů). Naším cílem bylo elimino-
vat počáteční tlak domácích a zahrát si dobré ragby. Velmi
potěšující bylo, že převahu jsme měli od začátku zápasu my,
soupeře zatlačili na jeho polovinu a vytvářeli si slibné šance
ke skórování. V závěru se Olomouc snažila o vyrovnání, ale hru
jsme dokázali držet na půlce domácích a zaslouženě vyhráli.

RC Přelouč - RC Bystrc Brno 40:31 (26:5)
body: Musil 10 (2P), Kohout Jan 10 (5 KPP), Čížek Jan, Čížek

Jakub, Černý, Svoboda 5 (P)
V druhém kole jsme přivítali RC Bystrc Brno, které v prv-

ním kole, v domácím prostředí, přehrálo vysoko 1. RC Slovan
Bratislava. Tudíž bylo favoritem tohoto utkání. Sešli jsme se
téměř v plné síle a do zápasu šli s odhodláním Brno potrápit,
zahrát si dobré ragby, pro sebe i pro diváky a v koutku duše
jsme si pohrávali i s myšlenkou vítězství. Diváci museli být
spokojeni. Viděli celkem 11 pětek a zhruba 100 diváků si při-
šlo na své.

SMH Ostrava - RC Přelouč 10:17 (3:5)
body: Černý, Musil 5 (1P), Kohout Jan 7 (1P, KPP)

Ve třetím kole jsme se střetli s lídrem tabulky, s Marián-
skými Horami Ostrava. Ta v prvních dvou kolech porazila do-
ma Zlín a v Bratislavě domácí borce. Dal se očekávat tuhý boj.
Očekávání se plně splnilo. Utkání bylo hodně o bojovnosti.
S vyloučením Backy nám odešla hra roje a domácí měli stan-
dartky v plně ve své režii. Podařilo se nám vyhrát po třetí v řa-
dě a vyhoupli jsme se tím do čela tabulky.

RC Přelouč-RC Zlín 29:7 (17:7)
body: Čížek Jan 10 (2P), Černý, Musil,

Stýblo 5 (P), Kohout Jan 4 (2KPP)
V domácím utkání jsme měli zápas

pod kontrolou. Zlín však velice svou hrou
překvapil. Jeho obrana byla perfektní a náš
obávaný útok měl s jejím překonáním
problémy. Nakonec vše proběhlo k naší
spokojenosti.

1. RC Slovan Bratislava - RC Přelouč
33:35 (14:28)

body: Musil, Míča 5 (P), Čížek Jan 10 (2P),
Kohout Jan 15 (P, 5xKPP)

K poslednímu utkání podzimní části
jsme odcestovali autobusem s 22ma hrá-
či, bohužel včetně vykartovaného Backy
a zraněného Kuby Čížka. Do hry bylo tedy

připraveno pouze 20 hráčů. Nezvládli jsme roli favorita, pro-
tože domácí se vybičovali k heroickému výkonu. Navíc jim za-
hráli dobře obě spojky a vazač. My jsme se celý zápas hleda-
li a byli překvapeni z dobře hrajícího Slovanu.

Tým Z V R P „+“ „-“ „+/-“ 4P„-7“ B

1. RC Přelouč 5 5 0 0 145 98 47 3 0 23
2. RC Brno Bystrc 5 4 0 1 186 72 114 5 0 21
3. RK Petrovice 5 2 1 2 136 106 30 3 1 14
4. RC Olomouc 5 2 1 2 135 115 20 3 1 14
5. SR Mariánské Hory 6 2 0 4 105 152 -47 1 1 10
6. RC Zlín 5 2 0 3 97 115 -18 1 0 9
7. 1. RC Slovan Bratislava 5 0 0 5 78 224 -146 1 2 3

Bodové statistiky: 
Jméno TRY KPP TK Ó
Kohout Jan 2 16 1 45
Čížek Jan 6 0 0 30
Musil Petr 5 0 0 25
Černý Jaroslav 3 0 0 15
Nevrlý David 1 0 0 5
Čížek Jakub 1 0 0 5
Svoboda Štěpán 1 0 0 5
Stýblo Jan 1 0 0 5
Míča Josef 1 0 0 5
Trestná pětka 1 0 0 5

Do podzimních utkání zasáhlo celkem 25 hráčů, položili
jsme 22 pětek, nejlépe pokládajícím hráčem se stal Jan Čížek
s 6ti pětkami, druhým kapitán Petr Musil s 5ti pětkami a třetím
nováček Jarda Černý s 3mi pětkami. Nejmladší hráč na hřiš-
ti, Jan Kohout, se své role kopáče zhostil navýsost královsky,
a mimo zápasu v Ostravě kopal spolehlivě. Procento jeho úspěš-
nosti se vyšplhalo na 70,84. Z 22 KPP proměnil 16, ze 2 TK pro-
měnil 1. Obdrželi jsme 2 žluté (Staněk, Musil) a 1 červenou
kartu (Backa). Zranění se nám v celku vyhýbala, mimo Kuby
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Železnohorský region se plnohod-
notně zapojil mezi ostatní partnery
systému regionálního značení v rám-
ci Asociace regionálních značek.

Jednotná identita regionu, míst-
ních producentů a výrobců, zvýše-
ní odbytu jejich produkce, zajištění
ekonomické stability v oblasti ces-

tovního ruchu a regionálního rozvoje - to je dlouhodobý cíl
občanského sdružení Železnohorský region, který začíná
být naplňován za finanční podpory Pardubického kraje.

V úterý 21. 2. 2012 zasedla v Heřmanově Městci poprvé
certifikační komise regionálního značení „ŽELEZNÉ HORY re-
gionální produkt®“. Po celodenní práci, kdy jednotliví výrobci
představovali své výrobky a 9-ti členná certifikační komise
s rozvahou hodnotila, bylo celkem certifikováno 21 výrobků
a produktů z regionu. Mezi výrobky najdeme např.: med, medo-
vinu, kvasnicové pivo, výrobky z proutí, keramické hlíny, malo-
vané kresby, vyřezávané předměty, kovářské výrobky a mno-
ho dalších. Nejvýše bylo hodnoceno Střední odborné učiliště
včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. v Nasavrkách
nejen za svůj med, ale především za unikátnost výchovy vče-
lařů (jediné vzdělávací včelařské centrum v ČR), a tím zajiště-
ní přirozené reprodukce přírody a krajiny.

Slavnostní předání certifikátů proběhne v rámci každoroč-
ních Dnů Železnohorského regionu - 19. 4. 2012 v Mladotic-
kém mlýně. Dovolte nám pozvat i Vás na Dny Železnohor-
ského regionu, které budou probíhat od 19. do 22. 4. 2012,
a to s následujícím programem:

Čtvrtek 19.4.: Prezentace novinek pro profesionály v CR -
- akce pro pozvané odborníky. V rámci tohoto dne budou
také slavnostně předány certifikáty k regionálním produk-
tům „ŽELEZNÉ HORY - regionální produkt“.

Pátek 20.4.: Den otevřených dveří ve všech infocentrech
regionu (Heřmanův Městec, Nasavrky, Seč, Třemošnice
a Přelouč) s prezentacemi novinek v CR - akce pro veřejnost
a školy. 

Sobota 21.4.: Putování za poznáním regionu - autobusové
putování po zajímavostech a lokalitách regionu (navštíví-
me např. pivovar v Žlebských Chvalovicích, Zemědělský
areál v Horním Bradle a mnoho dalších zajímavých míst) -
- akce pro veřejnost. Místa v autobusu je nutno si rezer-

vovat v TIC Heřmanův Městec nebo e-mailem: infocen-
trum@mesto-hm.cz.

Neděle 22.4.: Dny otevřených dveří památek, zajímavostí
a podnikatelských areálů - akce pro veřejnost.

Přesný program a informace o Dnech Železnohorského regionu
naleznete na www.maszr.oblast.cz a www.zeleznehory-hm.cz. 

Další zasedání certifikační komise proběhne v říjnu letoš-
ního roku. Zájemci, kteří by měli zájem nechat si certifikovat své
produkty, obdrží veškeré informace v centrále Železnohorské-
ho regionu - v informačním centru Heřmanův Městec nebo
se mohou informovat na tel: 607 682 433.
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Čížka, se nikdo vážněji nezranil. Inkasovali jsme 14 pětek, nej-
více s Brnem a Bratislavou (po 5ti). Celkové skóre je aktivní
(+ 48 bodů) 145:98. Průměr hráčů na zápas byl 19,8. 

Podzimní sezona byla úspěšná, ale nesmíme usnout na
vavřínech.

Musíme zapracovat na fyzickém fondu a síle jako takové.
Kolektivní duch je v týmu dobrý, což dosvědčují třetí poloča-
sy a rozlučka s podzimní částí. Všem hráčům, a těm, kteří se

podíleli na chodu týmu v podzimní části, děkujeme a těšíme
se s Vámi na jarní část. Zároveň bychom chtěli poděkovat bej-
kovnicím, které s námi jezdí fandit. Nesmíme zapomenout ani
na přeloučské fans bez kterých si hru nedokážeme představit.

Zdroj:www.rugbyprelouc.com
Pavel Rocht Kohout
Martin Má�a Kohout

Značka „ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®“
na startu

Inzerce
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ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ ČÁSTI HC JESTŘÁBI



Pardubice (8. 2. 2012) Do 15. března mohou žáci devátých
ročníků podávat přihlášky ke studiu na středních školách.
Pardubický kraj v letošním roce už po druhé připravil jed-
notné přijímací zkoušky pro všech 49 krajem zřizovaných
středních škol s maturitními obory vzdělání, přistoupil však
k některým změnám. Na rozdíl od loňského roku letos or-
ganizuje jednotné přijímací zkoušky už celkem 8 krajů
včetně sousedních Královehradeckého a Vysočiny a dal-
ších pět krajů nechává přijímačky na rozhodnutí ředite-
lů škol. První kolo přijímacích zkoušek se uskuteční 23.
a 24. dubna.

„Po jednání s řediteli škol a dalšími odborníky jsme v přijí-
macím řízení provedli některé úpravy,“ říká radní pro oblast
školství Jana Pernicová. „Hlavní změnou je pevná bodová hra-
nice pro přijetí žáků v dalších kolech přijímacího řízení, aby ne-
mohlo docházet k tomu, že ředitelé v honbě za vyšším počtem
studentů přijmou i žáky, kteří nesplňují studijní předpoklady,“
vysvětluje radní.

Dodavatelem testů bude opět společnost SCIO a uchazeči
o studium ve čtyřletých oborech vzdělání budou psát testy z čes-
kého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů,

uchazeče o studium na osmiletých gymnáziích čeká pouze test
z obecných studijních předpokladů .

Nově bylo sjednoceno také přidělování bodů za prospěch
na základní škole na všech krajem zřizovaných gymnáziích.
U nich je bodová hranice nutná pro přijetí stanovena ze všech
získaných bodů, tedy bodů za testy, za prospěch ze základní
školy a za další aktivity.

Obchodní akademie a ostatní střední školy mají na rozdíl
od gymnázií pevně stanoveno, kolik bodů musí uchazeč získat
přímo v testech, aby mohl být přijat ke vzdělávání. Hodnoce-
ní prospěchu ze základní školy a hodnocení dalších aktivit
stanovují samostatně ředitelé škol. 

Přijímací zkoušky nanečisto v letošním roce organizují sa-
motné střední školy podle vlastního harmonogramu, většinou
v průběhu března.

Podrobná fakta a kritéria hodnocení najdete na
http://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost 

a také na internetových stránkách jednotlivých škol.

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje, 
Komenského náměstí 125, Pardubice

Tel.  724 040 347, 466 026 626, fax: 466 611 218, 
www.pardubickykraj.cz, magdalena.navratilova@pardubickykraj.cz

Netopýr Brandtův (Myotis brandtii) se vyskytuje především
v lesnatých oblastech ve vyšších polohách. Letní kolonie (ob-
vykle 20-120 samic) obývají štěrbinovité úkryty ve stromech,
v osamocených domech (pod střešní krytinou, za obložením,
v trámech). Pro zimování využívá netopýr Brandtův podzemní
prostory. Potravu tvoří hlavně motýli a dvoukřídlý hmyz. Příleži-
tostně migruje na větší vzdálenosti (až 230 km). 

V rámci mapování výskytu netopýrů na Přeloučsku v roce
2009 (hledání a kontrola zimovišj, hledání letních kolonií) byl
netopýr Brandtův dosud zjištěn na třech lokalitách. Ve všech
třech případech se jednalo o letní nálezy za okenicemi budov.
Ve dvou případech to byly mateřské kolonie nalezené za okeni-
cemi hájoven v Morašicích a Urbancích, v jednom případě byl
nalezen pouze samec a to za okenicí rekreační chaty u Březin-
ského rybníka.

Nejbližší nález netopýra Brandtova dosud pocházel z Běst-
viny (okres Chrudim). V případě tohoto druhu se jedná o první
nález v okrese Pardubice a také v geomorfologickém celku Že-
lezné hory. U Březinského rybníka se jedná o nález v nejnižší

nadmořské výšce v regionu východních Čech. Determinace let-
ních kolonií byla provedena na základě nalezených uhynu-
lých samic, které byly následně předány do sbírek Národního
muzea v Praze. 

Netopýr Brandtův po právu rozšiřuje klenotnici přeloučské
přírody.                                                    

Mgr. Jiří Rejl
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! Klenoty přeloučské přírody 

Klenoty přeloučské přírody
Netopýr Brandtův

Samice netopýra Brandtova s mládětem. (Foto Jiří Rejl)

Žáci se letos připravují se na přijímací zkoušky
téměř ve všech krajích
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