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2 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

42. schůze Rady města Přelouče
proběhla v pondělí 2. 4. 2012. Rada na ní
vzala na vědomí informaci o dopravním
značení v Přelouči na Masarykově ná-
městí. Dopravní značení na Masarykově
náměstí bylo stanoveno orgánem státní
správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích v souladu s platnými před-
pisy. Koncepce vedení dopravy z důvo-
du zklidnění centra města vypracovaná
architektem Košařem byla též konzulto-
vána s příslušným orgánem policie ČR.
Později bylo dopravní značení doplněno
o povolení jednosměrného vjezdu do Zbo-
rovské ulice. Poté bylo dopravní značení
znovu dopravním odborem přezkoumá-
no a bylo shledáno jako oprávněné. 

Jednosměrný provoz byl v minulosti
navržen jako součást architektonického
řešení centra města, je logický a přispí-
vá k bezpečnosti v provozu. Změna - otev-
ření vjezdu motorových vozidel do ulice
Zborovská - nezhoršila bezpečnost provo-
zu v okolí škol. U školy č. p. 50 v ul. Zbo-
rovská se provedla dostatečná bezpeč-
ností opatření. Obousměrný provoz by
zvýšil počet kolizních bodů na výjezdech
z parkoviště, a tím ke snížení bezpečnos-
ti silničního provozu. Při posuzování do-
pravní situace jsme zvažovali i jiná ře-
šení. Z důvodu předcházení dopravním
přestupkům, z důvodu bezpečnosti cyk-
listů přejíždějící z cyklistického pruhu přes
výjezd z parkoviště, z důvodu zkrácení
trasy při přejíždění z veřejného parkoviš-

tě naproti č.p. 25 na veřejné parkoviště
před budovou Záložny č. p. 44 navrhuje
na veřejném parkovišti naproti nemovi-
tosti č. p. 25 změnu svislého dopravní-
ho značení, který by spočíval v obrácení
směru stávajícího jednosměrného pro-
vozu. Další možností je úprava přecho-
du u školy č. p. 45 na Masarykově ná-
městí - přechod zvýšit nad vozovku do
úrovně chodníků, podobně, jako tomu je
u vjezdu a výjezdu z náměstí. Tyto úpra-
vy by nebyly ani finančně nákladné. 

Rada města rovněž doporučuje za-
stupitelstvu schválit smlouvu o budoucí
kupní smlouvě uzavřenou mezi městem
Přelouč a Přeloučskou poliklinikou a.s.
na prodej části pozemku p. p. č. 471/14
v k. ú. Přelouč. Na pozemek, který je před-
mětem smlouvy o budoucí kupní smlou-
vě, byl zpracován znalecký posudek. Dle
znaleckého posudku je cena v místě ob-
vyklá tohoto pozemku 300 Kč/m2. Kupní
cena pozemku ve výši 200 Kč/m2 schvále-
ná zastupitelstvem města na zasedání dne
15. 12. 2011 se zdá být relevantní vzhle-
dem k poskytnuté protislužbě stranou ku-
pující - vybudování parkoviště u poliklini-
ky sloužícího převážně občanům města. 

Rada města naopak nesouhlasí s umí-
stěním reklamy o rozměrech 3x1 m pro
AM Atelier Přelouč na pozemku u kruho-
vého objezdu (pozemek p. p. č. 2017 v k. ú.
Přelouč).

Projednán byl rovněž zápis z jedná-
ní sportovní komise z 21. 3. 2012. Vzni-

kl požadavek na terénní úpravu prostor
vedle rugbyového hřiště, plocha by mo-
hla být, po vyrovnání a zatravnění, využí-
vána jako tréninková plocha pro spor-
tovní kluby. Dalším požadavkem byla
úprava hřiště v blízkosti ulice Kosmonau-
tů a možnost jeho využívání dětí z okolí.
V současnosti je hřiště v neudržitelném
stavu. Zazněla rovněž informace o nevy-
hovujícím stavu sociálního zabezpečení
u hokejbalového hřiště, diváci i sportov-
ci postrádají sociální zařízení. 

43. schůze rady města proběhla
16. 4. 2012. Radní na ni mimo jiné do-
poručili zastupitelstvu města schválit
použití výtěžku z výherních hracích pří-
strojů ve výši 470.989,- Kč na úhradu ná-
kladů pečovatelské služby pro staré a ne-
mocné občany města Přelouče. Radní
rovněž vzali na vědomí zápis ze školské
a kulturní komise, konané dne 21. břez-
na 2012. Na jeho programu bylo rozdě-
lení finančních prostředků z kulturního
fondu a z fondu na vzdělávací projekty
žadatelům a žádost Městské knihovny.
Bylo doručeno celkem 28 žádostí na jed-
notlivé akce různých subjektů. Rozděle-
no bylo 100.000,- Kč z kulturního fondu
a 50.000,- z fondu na vzdělávací pro-
jekty. Školská a kulturní komise dopo-
ručuje vyhovět žádosti Městské knihov-
ny Přelouč o rozšíření užívacích prostor
o prostory nynější restaurace v budově
Občanské záložny. Rada města vzala rov-
něž na vědomí informaci o předběžném
výsledku kontroly dodržování Pravidel pro
hospodaření OV a KSM, kterou provedl
Kontrolní výbor ZM.                     mh

RADA MĚSTA PŘELOUČE

Inzerce
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Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatník

Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trva-
lý pobyt nebo sídlo na území města.

Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa tr-
valého pobytu nebo sídla.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. 2012.
Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního

roku, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů od vzniku po-
platkové povinnosti, a to v poměrné výši.

„Den platby“ se stává až den, kdy platbu obdrží banka správ-
ce poplatku.

Způsob úhrady

Poplatek se platí na účet města
a) v hotovosti v pokladně Městského úřadu Přelouč
b) poštovní poukázkou 
c) bezhotovostním převodem na účet č. 19-1425561/0100 u Ko-

merční banky a.s., pobočka Přelouč. 

Variabilní symbol Vám bude sdělen na právním od-
dělení a na pokladně Městského úřadu Přelouč.

Veškeré další informace ohledně místního poplatku
ze psů naleznete na oficiálních stránkách města Přelou-
če, odkaz Dokumenty města - Obecně závazné vyhlášky
a nařízení, dále pak na právním oddělení Městského úřa-
du Přelouč.

mh

Poplatník

" fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt
" fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu nacházející se

na území města určenou nebo sloužící k individuální re-
kreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fy-
zická osoba.

Sazba poplatku

Celková výše poplatku činí 492 Kč na kalendářní rok
2012.

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlast-
nictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální re-
kreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních mě-
síců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalen-
dářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního mě-
síce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci
tohoto měsíce.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. 2012.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek

splatný nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku poplatkové
povinnosti.

„Den platby“ se stává až den, kdy platbu obdrží banka správ-
ce poplatku.

Způsob úhrady

Poplatek se platí na účet města
a) v hotovosti v pokladně Městského úřadu Přelouč
b) poštovní poukázkou 
c) bezhotovostním převodem na účet č. 19-1425561/0100 u Ko-

merční banky a.s., pobočka Přelouč. 

Variabilní symbol Vám bude sdělen na právním od-
dělení a na pokladně Městského úřadu Přelouč.

Veškeré další informace ohledně místního poplatku za
provoz systému shromažXování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete
na oficiálních stránkách města Přelouče, odkaz Dokumen-
ty města - Obecně závazné vyhlášky a nařízení, dále pak na
právním oddělení Městského úřadu Přelouč.

INFORMACE O PLACENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PRO ROK 2012

INFORMACE O PLACENÍ PSŮ PRO ROK 2012

Místní poplatek za provoz systému shromažXování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek ze psů
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Vyřazená pračka váží - řekněme - pa-
desát kilogramů. Mohlo by to znamenat
padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace
vysloužilých spotřebičů je ale něco jiné-
ho: v co největší míře znovu využít veške-
ré materiály, které se z nich podaří při
zpracování získat. Když se tedy na sta-
rou pračku podíváme z tohoto pohledu,
vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 ki-
lo plastů, zbytek závaží v podobě betonu.
Podobně je to u dalšího typického velké-
ho spotřebiče, který nechybí prakticky
v žádné české domácnosti, u chladničky.
I její recyklací se dá získat kolem 20 kil
železa, plastů je průměrně 16 kilogramů.
Zájem o takto získané materiály jako
o druhotné suroviny se samozřejmě u růz-
ných zpracovatelů liší. 

Zejména pro hutě znamená železo
přidané do tavby spolu se železnou ru-
dou velmi významnou úsporu energie.
Když tuto úsporu převedeme do srozu-
mitelnější řeči „domácího šetření“, může-
me si ji představit například takto: recykla-
ce obyčejné žehličky ušetří tolik energie,
kolik za celý měsíc spotřebuje průměrně
velká lednička. 

O něco složitější je to s plasty. Přes-
to se i ty dají velmi dobře znovu využít.
Ze starých spotřebičů tak mohou vznik-
nout dejme tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů,
jako je beton nebo živičné směsi, a záro-
veň umožňuje zachovat přirozený trav-
natý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště,
příjezdy ke garážím, odstavné plochy,
chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny,
výběhy pro koně a další plochy. Zatrav-
ňovací dlažba se vyrábí z plastového re-
cyklátu se zásadním podílem polyetylenu,
který se získává z průmyslových i komu-
nálních odpadů a obalů. Případná likvi-
dace výrobků z recyklátu je také velmi
šetrná - materiál je totiž znovu stopro-
centně recyklovatelný. Ani další výrobce
by se bez plastového recyklátu ze spo-
třebičů neobešel - lisuje z něj poklice na
kola automobilů. Každý nový výrobek ob-
sahuje asi 30 % plastů ze starých spo-
třebičů. 

Většinu recyklátu zajišnují spolehliví
dodavatelé ze zemí Evropské unie. Pat-
ří mezi ně i čeští zpracovatelé elektro-
odpadů, kteří recyklují velké spotřebiče
vysbírané kolektivním systémem ELEK-
TROWIN.

Patrně nejširší uplatnění mají plasty
vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě
polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny
využívá v mnoha odvětvích od staveb-
nictví přes nábytkářskou výrobu až po
automobilový průmysl. Stavbaři znají re-
cyklované polyuretany zejména jako pl-
nivo pro tepelně izolační omítkové smě-
si. Materiály s PUR-pěnou jsou vhodné
nejen jako finální omítky u novostaveb,
ale i pro dodatečné zateplení a revitali-
zaci starších rodinných domů. PUR-pěna
je dnes také základním materiálem při
výrobě matrací pro spaní, kde nahradila
molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou vý-
ztuž sedacího nábytku v domácnostech

i sedaček v nově vyráběných automobi-
lech. PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější
kritéria i z hlediska zdravotního, proto je
její tvrdá varianta takřka výhradním te-
pelným izolantem v potravinářském prů-
myslu - v pivovarech či mlékárnách. 

Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že
vysloužilé spotřebiče nemá cenu ode-
vzdávat na sběrná místa, aby se o ně mo-
hli postarat odborníci? Bližší informace
naleznete na stránkách www.elektro-
win.cz. Použité elektrozařízení pocháze-
jící z domácností můžete odevzdat zdar-
ma v místě zpětného odběru, kterým je
sběrný dvůr SOP a.s. v ulici Pardubické.
Opět připomínáme provozní dobu:
Pondělí: 13 - 17 hod.
Středa: 10 - 15 hod.
Pátek: 13 - 17 hod.
Sobota: 8 - 12 hod.

ELEKTROWIN a.s.

Staré spotřebiče žijí
díky recyklaci dalšími životy

V souvislosti s výše uvedeným člán-
kem vyzýváme občany k co nejdůsled-
nějšímu třídění odpadů, dále k odevzdá-
vání použitých elektrozařízení na místo
zpětného odběru ve sběrném dvoře v uli-
ci Pardubické a zároveň k odkládání pou-
žitého textilu do bílých kontejnerů (za prv-
ní čtvrtletí letošního roku bylo již sebráno
a předáno k dalšímu využití 4,4 t použi-
tého textilu). Že to má smysl a že si město
Přelouč nevede ve třídění odpadů špatně,
svědčí skutečnost, že v roce 2011 obča-
né sebrali 1 325 t využitelných odpadů
(cca 150 kg na 1 občana) a odevzdali
953 ks použitého elektrozařízení. Zaned-
batelná není ani částka cca 1, 52 mil. Kč
(cca 170 Kč na občana), kterou město
v roce 2011 obdrželo jako odměnu za
třídění a zpětný odběr. Na druhé straně
však není zanedbatelná ani částka ve
výši cca 7,4 mil. Kč, kterou město v roce
2011 uhradilo za provoz systému naklá-
dání s komunálním odpadem. 

Pro zajímavost a trochu i v souvislos-
ti s uvažovaným zákonným zvýšením
místního poplatku z komunálního odpa-
du (jak jste jistě ke konci loňského roku
ze sdělovacích prostředků zaznamena-
li) uvádíme následující zjištění. Na dotaz
redaktora MF DNES jsme vypočítali výši
poplatku za komunální odpad tak, aby
poplatek pokryl veškeré náklady na sys-

tém nakládání s komunálním odpadem
v Přelouči za rok 2011. Za tohoto před-
pokladu by výše poplatku v roce 2011 či-
nila 828 Kč na jednoho poplatníka. Z té-
to částky představuje cca:
59 % stávající poplatek 

(492 Kč/poplatník)
21 % odměna za třídění odpadu a zpět-

ný odběr elektrozařízení 
(170 Kč/poplatník)

20 % doplatek z rozpočtu města 
(166 Kč/poplatník) 

Do této částky 828 Kč nejsou zapo-
čítány náklady Technických služeb měs-
ta Přelouče na svoz odpadkových košů,
odvoz směsného odpadu ze stanovišn tří-
děného odpadu, kam ho neukáznění ob-
čané odkládají, likvidace černých skládek,
apod. Se započítáním i této částky by vý-
še poplatku na 1 poplatníka představo-
vala částku 883 Kč; procentuální zastou-
pení by potom bylo následující:
56 % stávající poplatek 

(492 Kč/poplatník)
19 % odměna za třídění odpadu a zpět-

ný odběr elektrozařízení 
(170 Kč/poplatník)

25 % doplatek z rozpočtu města 
(221 Kč/poplatník)

Pro porovnání: v Pardubicích za stej-
ného předpokladu stanovení výše poplat-
ku by stávající pětisetkorunový poplatek

Třídíme odpad 
a předcházíme vzniku odpadu



Úřad práce ČR, 
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Zaměstnanost
Okres Pardubice

Míra nezaměstnanosti v průběhu března 2012 v okrese
Pardubice poklesla o 0,2 procentního bodu na 6,4 %. Počet
uchazečů v evidenci se v březnu oproti únoru snížil o 182 osob,
tj. o 2,9 %.

Zaměstnanost

Poradenství ve věci pracovněprávních vztahů zajiš`uje pro
občany Oblastní inspektorát práce pro Královehradecký
a Pardubický kraj
Adresa: Říční 1195, 501 01 Hradec Králové, Email: hradec@oip.cz
web: www.suip.cz/oip08
Poradenské dny: každé pondělí a středu 8-16 h. na telefonu
495 405 000. Mimo tyto určené poradenské dny lze dotazy
zasílat poštou nebo mailem viz výše.

Poradenství občanům ve věci pracovních vztahů a podmí-
nek - Pardubice
Jiráskova 20, 530 02 Pardubice
Telefon: 950 144 471
Poradenství poskytováno v pondělí od 9.30 do 15.30 hodin (V lé-
tě 9.00-13.00), kancelář č. 201

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Informace z ÚP ČR: http://portal.mpsv.cz
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pokryl 54 % tohoto poplatku, odměna za
třídění 10 % a zbytek tedy 36 %, což před-
stavuje 302 Kč na poplatníka, doplácí
město Pardubice z rozpočtu. Tato infor-
mace nám byla poskytnuta v souvislosti
s žádostí o stanovení výše poplatku v Pře-
louči, tak jak bylo popsáno výše.

Z uvedeného si můžete sami udělat
představu o tom, zda má třídění smysl
nebo nemá. Je zřejmé, že jednou z mož-
ností, jak snižovat poplatek za komunál-
ní odpad, je zvyšovat odměnu, kterou
město za tříděný odpad a zpětný odběr
získá. A zvyšování odměny samozřejmě

souvisí se zvyšováním množství tříděné-
ho využitelného odpadu a se zvyšová-
ním množství a zkvalitňováním zpětného
odběru. K tomu by mělo přispět a jistě
i přispěje připravované rozmístění červe-
ných kontejnerů na drobné elektrozaříze-
ní pocházející z domácností.

V současné době město ve spoluprá-
ci s kolektivním systémem ASEKOL při-
pravuje rozšíření sběrné sítě zpětného
odběru drobného elektrozařízení pochá-
zejícího z domácností, a to rozmístění tří
červených stacionárních kontejnerů na
stanoviště vedle bílých kontejnerů na po-
užitý textil. Zde bude možné odložit drob-
ná elektrozařízení z domácností, jako
jsou např. kalkulačky, rádia, drobné po-
čítačové vybavení, discmany, telefony
a další. Obsahují také samostatný box
na baterie a akumulátory. Stacionární
kontejnery usnadní občanům odevzdá-
vání vysloužilých spotřebičů blíže místu
jejich bydliště. S drobnými elektrospotře-

biči nebude nutné chodit až na sběrný
dvůr nebo do budovy městského úřadu,
ale bude možné je kdykoliv a pohodlně
odevzdat do těchto kontejnerů. Z důvo-
du velké vzdálenosti končí většina těchto
drobných elektrospotřebičů v popelnici
nebo kontejneru na směsný komunální
odpad. Doplnění systému zpětného od-
běru pomocí těchto červených kontejne-
rů povede k navýšení množství sebrané-
ho drobného elektrozařízení a tím i ke
snížení hmotnostního nepoměru mezi
množstvím velkých spotřebičů (televizo-
ry a monitory) a ostatních drobných spo-
třebičů (telefony, kalkulačky, rádia), ne-
bon tento poměr má vliv na výši finanční

odměny jako ročního bonusu za sklad-
bu elektrozařízení předaných ke zpětné-
mu odběru. V současné době jsou tyto
kontejnery ve
výrobě a v roz-
mezí cca jed-
noho měsíce
budou roz-
místěny na
příslušná sta-
noviště. 

Červené kontejnery na drobné elektrozařízení 
pocházející z domácností

Trh práce
na Přeloučsku

Červený stacionární kontejner 
na drobné elektrozařízení



Vážení čtenáři,
dne 3. 4. 2012 proběhla preventivní akce na používání

dětských autosedaček. Kontrola probíhala u školky v ulici Kla-

denská a poté ve stejné ulici a na Masarykově
náměstí před základními školami. Pozornost stráž-
níků byla zaměřena na auta, kterými vozí rodiče
své děti do škol a školek, zejména pak na použí-
vání zádržných systémů. Výsledek byl dle očeká-
vání velmi znepokojivý. Celkem 21 řidičů mělo
v autě nepřipoutané děti. Protože tato akce byla
preventivním opatřením, nedošlo k udělení sank-
cí, ale rodiče by si měli uvědomit, že takto neha-
zardují jen s vyhazováním peněz za pokuty a zis-
kem 4 trestných bodů do karty řidiče, ale zejmé-
na se zdravím svých dětí.

Jak tedy dodržet bezpečnost dětí při pře-
pravování v dnešním provozu a literu zákona?

Pod pojmem zádržný bezpečnostní systém rozumíme za-
řízení schválené podle zvláštního právního předpisu určené
k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob; zádržným bezpeč-
nostním systémem je bezpečnostní pás nebo dětský zádržný
systém („dětská autosedačka“).

Dle §6 zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu, je řidič
mimo jiné povinen
1. být za jízdy připoután bezpečnostním pásem,
2. nepřepravovat ve vozidle, které není vybaveno zádržným

bezpečnostním systémem,
# dítě mladší tří let,
# dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče, 

3. přepravovat ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpeč-
nostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšu-
je 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za po-
užití dětské autosedačky; při této přepravě
# 1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která od-

povídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,
# 2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl

uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo
činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autose-
dačce přepravováno čelem proti směru jízdy,

4. umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě
do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrob-
cem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské
autosedačky,

5. přepravovat ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpeč-
nostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje
36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě
za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

6. přepravovat ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpeč-
nostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již
umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru ne-
umožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší
3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li
toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

7. poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející pře-
pravované ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpeč-
nostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpeč-
nostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným
způsobem.

Sankce za nedodržení výše uvedených po-
vinností:
# výše blokové pokuty je zákonem stanovena

do 2.000,- Kč,
# porušení povinnosti použít dětskou autose-

dačky nebo bezpečnostní pás při přepravě
dětí = 4 trestné body do karty řidiče,

# porušení povinnosti být za jízdy připoután
bezpečnostním pásem = 3 trestné body.

Přestože tentokráte nebyly uděleny pokuty
ani trestné body, mají řidiči, kteří porušili

své povinnosti vůči přepravovaným dětem, zápis v naší
databázi. Akce zaměřená na autosedačky bude velmi (vel-
mi) brzy zopakována a řidiči, kteří se opakovaně dopustí
výše uvedených přestupků, budou předání správnímu orgá-
nu k vyřešení jejich protiprávního jednání. 

Apeluji na všechny rodiče, aby své děti při přepravě
v autech zabezpečili, situace na silnicích je dnes opravdu
nebezpečná a zpětné sebeobviňování už nic nenapraví.

K uplynulým událostem…

Se střelnou zbraní na veřejnosti 
a pod vlivem alkoholu…

Ve večerních hodinách přijal dozorčí služby oznámení z pro-
vozovny Bistro v Hradecké ulici o podnapilém muži, který před
provozovnou vytáhl střelnou zbraň a následně s ní odcházel
směrem k prodejně Penny Market. Na místě byl získán popis
tohoto muže a pomocí kamerového systému byl rychle dohle-
dán, jak jde po parkovišti se střelnou zbraní v ruce. Hlídka MP
muže zastavila a za pomoci donucovacích prostředků mu byla
zbraň odebrána. Po příjezdu hlídky policie ČR na místo jí by-
la zbraň i celá událost předána. U muže, který u sebe neměl
ani doklady totožnosti, byla provedena dechová zkouška, kte-
rá ukázala 3,28 promile alkoholu v dechu. Podle zákona o zbra-
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ních může tento muž dostat pokutu ve výši 50.000 Kč a přijít
o zbrojní průkaz, nebon se dopustil hned několika přestupků
dle zákona o zbraních.

Falešná 
stokoruna…

Na služebnu MP
přišel oznámit zákaz-
ník jedné hostinské
provozovny, že si zde
kupoval cigarety a by-
la mu vrácena patr-
ně falešná stokoruna.
Muž byl ztotožněn
a poslán na služeb-
nu policie ČR, která

byla telefonicky informována o této události. Falešnou stoko-
runu jsme pro vás zdokumentovali, její kvalita byla opravdu
mizerná. Na první pohled i na dotek byl použit úplně jiný pa-
pír a chyběly na ní ochranné prvky. 

Proražená lebka kladivem…
Dozorčí služby MP přijal oznámení od zdravotnické zá-

chranné služby o napadení před firmou Kiekert. Došlo zde ke
sporu mezi Vietnamci, který vygradoval útokem jednoho z nich
s kladivem v ruce. Došlo k proražení lebky napadeného a útoč-
ník pak utekl do ubytovny. Podle ostatních přítomných a spolu-
bydlících je útočník nebezpečný, ozbrojený a nemá to v hlavě
v pořádku. Hlídka MP s hlídkou policie ČR si útočníka vyzved-
la v místě jeho přechodného pobytu a předvedla ho k dalším
úkonům.

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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1. 5. 1913 byl dán do provozu v Lázních Bohdaneč mo-
derní pavilon „Gočár“, pojmenovaný podle projektanta pa-
vilonu arch. Gočára, rodáka ze Semína u Přelouče (nar. 13. 3.
1880), zemřel 10. 9. 1943 v Jičíně). 

1. 5. 1926 byl v Dašicích odhalen památník padlým v první
světové válce. Památník je dílem sochaře a kameníka Váv-
ry z Přelouče. 

2. 5. 1940 se narodil v Břehách PhDr. Petr Jakeš, CSc., pří-
rodovědec, geolog - geochemik. Působil jako vědecký pra-
covník na univerzitách v Austrálii, Japonsku, v americkém
Houstonu, v r. 1974 obdržel ocenění NASA za práci na pro-
gramu Apollo. Zemřel 29. 11. 2005. 

2. 5. 1997 byla ve chvaletických loděnicích pokřtěna námoř-
ní lo} pro německého zákazníka jménem „Pardubice“. 

4. 5. 1886 se narodil v Přelouči akademik MUDr. Jiří Diviš,
vynikající hrudní chirurg, v r. 1923 provedl první transfuzi
krve v ČSR. Zemřel 2. 7. 1959 v Praze. 

4. 5. 1947 byl v Přelouči položen základní kámen k Památ-
níku I. a II. odboje. Symbolický kámen tvořila kostka z lo-
mu v Ležákách. K dokončení Památníku došlo až později. 

5. 5. 1864 se narodil ve Valech Ing. Arch. Boža Dvořák. Stu-
doval architekturu v Praze, ve Vídni a Paříži. Od r. 1898 pů-
sobil v Pardubicích, kde 17. 3. 1954 zemřel. 

6. 5. 1876 se narodil v Břehách u Přelouče Vincenc Šetina,
katolický duchovní, v letech 1934-1951 působil jako arci-
děkan v Pardubicích. V 50. letech byl internován v Želivě.
Zemřel 3. 11. 1961 v Pardubicích. 

7. 5. 1867 shořelo při požáru v Labětíně 16 chalup. 
8. 5. 2012 je 67. výročí ukončení 2. světové války. 

10. 5. 1968 zemřel v Pardubicích František Voves, rodák z Jan-
kovic, hudební pedagog, dirigent orchestru Východočeského
divadla v Pardubicích. Jankovický rokák se narodil 27. 6. 1906. 

11. 5. 1913 se narodil v Krasnodaru Adolf A. Lebeda, publi-
cista, překladatel, sportovec - zakladatel džuda v ČSR, no-
sitel VII. Danu, v roce 1933-1944 mistr ČSR v těžké váze.
Mládí prožil s rodiči v Přelouči. Zemřel 29. 5. 1997 v Pra-
ze-Modřanech. 

12. 5. 1919 se narodil v Přelouči Miloš Hudlický, český che-
mik. Pedagog na VŠCHT v Praze, profesor na univerzitě
v Blackburgu (Virginia, USA), zakladatel českého výzkumu
organických sloučenin fluoru. Autor a spoluautor řady mo-
nografií o chemickém fluoru. 

12. 5. 1958 byla zahájena stavba přeloučkého koupaliště
na Slavíkových ostrovech. Dokončena v létě 1960. 

12. 5. 1978 obdržel čestné občanství Přelouče Sergej Sukasja-
nov, sovětský voják, kterého zastihl konec války v Lohenicích.

13. 5. 1995 zemřel v Torontu přeloučský rodák (nar. 18. 6.
1917) Karel Černík, bývalý důstojník čsl. armády, účastník
zahraničního odboje. Působil jako major na Vysoké škole
válečné v Praze, po vyloučení v r. 1948 následoval svoji ro-
dinu do Anglie. 

16. 5. 1905 byly v Přelouči zahájeny bohoslužby v dokon-
čeném evangelickém chrámu dle projektu pražského archi-
tekta Ing. Rudolfa Křiženeckého. 

16. 5. 1926 byl otevřen nový most přes Labe u hydroelek-
trárny v Přelouči. 

17. 5. 1905 byl jmenován čestným občanem Přelouče kníže
Jiří z Lobkovic, zemský maršálek. 

17. 5. 1909 se narodil přeloučský rodák JUDr. Jaroslav Slu-
ka, právní publicista, pracovník Právnického ústavu mini-
sterstva spravedlnosti. Zemřel v Praze dne 8. 10. 1958. 

17. 5. 1930 koncertovala v Přelouči Česká filharmonie za ří-
zení Václava Talicha. (m. j. předvedla Smetanovu „Mou vlast“.)

18. 5. 1935 se narodil v Přelouči Ing. Arch. Lubomír Driml,
autor projektů významných budov ve Východočeském kraji.
Rovněž byl autorem poválečného územního plánu města
Přelouče za vedení doc. Ing. Krásného, významného urbanis-
ty na ČVUT v Praze. Svoji úspěšnou podnikatelskou činnost
ukončil po krátké nemoci 29. 8. 2005 v Pardubicích. 

19. 5. 1939 byla knihovna v Přelouči pojmenována na „Měst-
skou knihovnu Dr. Ladislava Quise“. 

19. 5. 1977 byla v Týnci n. L. otevřena plavební komora pro
otevření „Labské vodní cesty do Chvaletic“. Tím dnem byla za-
hájena doprava uhlí do chvaletické elektrárny. 

20. 5. 1899 byl v Kojicích založen Svaz dobrovolných hasi-
čů, jehož prvním starostou se stal Josef Malý. 

20. 5. 1931 zemřel v Praze přeloučský rodák JUDr. Rudolf
Politzer (nar. 1. 11. 1879). Právník - školský pracovník, vice-
prezident zemské školní rady. Zasloužil se o rozvoj českého
školství. 

21. 5. 1870 se narodila v Mitavě (Lotyšsko) Marta Raphaelo-
vá, akademická malířka, cestovala po celé Evropě, později
se usadila v Kladrubech nad Labem, kde 24. 12. 1954 ze-
mřela. Věnovala se hlavně portrétní malbě. 

21. 5. 1934 se konal v Přelouči koncert České filharmonie
za řízení Václava Talicha. (50. výročí úmrtí B. Smetany). 

23. 5. 1941 při výkopu městské kanalizace v Přelouči obje-
vili dělníci zachovalé dřevěné roury, zbytky někdejšího pře-
loučského vodovodního potrubí z 16. století. 

24. 5. 1785 potvrdil císař František II. městu Přelouči všech-
na jeho dosavadní privilegia.

24. 5. 1992 zemřel v Praze přeloučský rodák (26. 7. 1912) -
- čestný občan města Přelouče František Emler, akademic-
ký malíř. Svá díla tvořil vedle rodného Polabí při studijních
cestách v cizině a později hlavně na Vysočině (letní pobyt
v Kuklíku). 

25. 5. 1928 koncertovala v Přelouči Česká filharmonie pod
taktovkou Václava Talicha. 

25. 5. 1930 byl odhalen pomník padlým v první světové vál-
ce ve Štěpánově na Přeloučsku. 

26. 5. 1952 zemřel v Praze choltický rodák PhDr. Jindřich
Barvíř, český petrograf a mineralog, středoškolský profesor,
později profesor petrografie na UK v Praze. Jako regionál-
ní archeolog provedl řadu průzkumů. 

27. 5. 1932 zemřel na Novém Zélandě přeloučský rodák
(nar. 30. 3. 1848), starší z bratrů Topičových Josef. Studo-
val na Vysoké škole technické - obor chemie. Podnikl řadu
cest do zámoří (Austrálie, Severní a Jižní Amerika), usadil
se na Novém Zélandě, kde také zemřel. 

28. 5. 1903 se narodil v Horušicích Josef Bok, malíř, umě-
lecko-průmyslový výtvarník a restaurátor. Řadu kreseb z Pře-
louče a Zdechovic uveřejnil v časopise „Krajem Pernštýnův“.
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29. 5. 1783 byla v Trnávce na Přeloučsku vysvěcena první
evangelicko-augšpurská modlitebna u nás. Základní ká-
men byl k ní položen 7. 4. 1783. 

30. 5. 1818 se narodil v Přelouči Jan Dítě, městský správce -
- čestný občan města Přelouče. Zasloužil se o zvelebení
města a oživení kulturního života v Přelouči. Zemřel 2. 6.
1892 v Přelouči. 

31. 5. 1929 se narodil v Přelouči Ing. Jiří Rydlo, specialista
v oboru elektrotechnického zabezpečení železnic. Zemřel
20. 8. 1984 v Praze. Publikoval v odborných časopisech. 

F. H. 

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

Ráno vskutku nevlídné. Slunce nikde, zatažená obloha sli-
buje déšn a otevřené okno na mě místo očekávaného ozonu
vydechlo hořkou plynnou směs spalovaného igelitu a výfuko-
vých plynů nákla}áků, které nevysvětlitelně prošly technickou
kontrolou. Káva uvařená z drahé hnědě zbarvené vody toho ta-
ké během ranního rituálu moc nezmohla.

Před domem na chodníku mé kroky křižovaly mozaiku z ne-
dopalků, krabiček od cigaret a papírků od pamlsků. Cestou
k zubaři jsem míjela následky přehnané konzumace alkoholu.
V čekárně na osmi židlích ukázněně seděli zájemci o zákrok
zubního lékaře. Devátou obsadil pán, který v pravidelných inter-
valech prořezával ticho hlasitým zíváním, vzdycháním a chr-
chláním, střídaným vysáváním vzduchu z bolavého zubu. Číst
se nedalo. Přítomní trapnou situaci korektně ustáli.

Odpoledne mě čeká monolog souseda, věčně nespokojené-
ho se zvukem sekaček, pilek a jiných technických pomocníků
v rukou majitelů okolních rodinných domů, neb rušena jest
jeho odpolední kuřácká siesta na balkoně pronajatého řado-
vého domku se zarostlou zahradou. Už chybí jen ukradená pe-
něženka v supermarketu.

Nešn, je máj, májový déšn umyje potřísněné chodníky (ten
svůj si zametu) a já budu ve stínu rozkvetlých stromů pěsto-
vat sociální smír se slovníkem eufemistických výrazů, oblíbe-
ných v Americe: Vyhazov je „nedobrovolná událost v kariéře“
(unvoluntary career event), nuzák u cesty neboli žebrák je
„držitel misky na mince“ (panhandler), opilec není bohapustý
ožrala, ale „chemicky znevýhodněný spoluobčan“ (chemically
inconvenienced citizen) a ten, kdo krade, není zloděj, jen se
věnuje „netradičnímu způsobu nakupování“ (non-traditional
shopping).

Zavřu oči a budu čekat, že se probudím. Třeba to byl je-
nom sen.

D. Jiroutová
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FEJETON
Dobrý den, ráno!

Petr Vacek se ujal vedení přeloučského sboru J. B. Foerster
v roce 2007, kdy studoval na Konzervatoři Pardubice dirigová-
ní a hru na varhany. Svým profesionálním přístupem pozitivně
ovlivnil pěvecký projev sboru. Studium dirigování absolvoval
suitou pro symfonický orchestr „Dojmy z venkova“ op. 54 Zdeň-
ka Fibicha na festivalu „Athény východních Čech 2010“ v Chru-
dimi. Studium hry na varhany bude absolvovat provedením
varhanního koncertu Francise Poulenca s Komorní filharmonií
Pardubice. V roce 2011 byl přijat na Hudební fakultu JAMU
v Brně na obor dirigování a od roku 2012 bude studovat hru
na varhany, rovněž na JAMU. Mnoho úspěchů v dalším studiu
mu za všechny jeho příznivce přeje

Smíšený pěvecký sbor 
„Josef Bohuslav Foerster“



Šikovné ruce našich seniorů
Vážení příznivci přeloučského Roštu,
tak jako v předešlých letech se naši klienti zapojili do celo-

republikové soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost
a potěšení, tak se někteří klienti zúčastní i  letošního XIII. roč-
níku výše zmiňované soutěže. Organizátorem této soutěže je
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.,
které vyhlásilo soutěž ve čtyřech činnostech - ruční práce, lite-
rární práce, počítačová prezentace a fotografie. Cílem soutěže
je aktivní trávení volného času seniorů, které vede k udržení
dobré psychické i fyzické pohody. Jedním z příkladů dobré pra-
xe je pan Antonín Štěpánek, který literárně zpracoval svou zpo-
vě} o životě v důchodovém věku. Svou autentickou zpovědí
o tom, co ho v životě potkalo a jak se dokázal vyrovnat i se svý-
mi zdravotními pro-
blémy, dospěl k zá-
věru, že život kaž-
dého jedince záleží
především na něm
samotném a jeho
snaze jít stále ku-
předu. Sám říká, že:
„Život a svět kolem
nás je rozhodně
krásnější pro opti-
mistu, než pro ška-
rohlída, který vidí svět i život spíše černě, pesimisticky“. 

Pokud byste si rádi přečetli celou zpově} pana Štěpánka,
naleznete jí na Výstavišti v Lysé nad Labem při slavnostním
vyhodnocení soutěže, které bude doprovázeno bohatým kul-
turním programem dne 15. června 2012 nebo si literární práci
můžete přečíst v příštím čísle časopisu Fontánka. Tento časo-
pis vychází jako občasník Domova u fontány a své čtenáře se-

znamuje s aktuálním dění v domově, mimo jiné do časopisu
přispívají svými vzpomínkami, příběhy ze života sami klienti,
ale i zaměstnanci domova. Často prostřednictvím Fontánky
někdo někomu poděkuje či sdělí podnět k dalším činnostem
v domově. Fontánku si můžete přečíst přímo v Domově u fon-
tány nebo je k dispozici na našich internetových stránkách
www.domovufontany.cz. 

Rádi bychom se zapojili i v kategorii soutěže Šikovné ru-
ce našich seniorů - ruční práce, nebon v domově si svůj čas
několik klientek zpříjemňuje právě ručními pracemi, hlavně
pletením nebo i vy-
šíváním. Snažíme
se naše klienty mo-
tivovat k tvůrčím
činnostem a pod-
porovat je při účas-
ti na konaných ak-
tivitách, které pro
ně připravujeme
nejenom v domo-
vě, ale i akcí a sou-
těží veřejných. Ne-
ní důležité v soutěži vyhrát, ale snaha k činnostem a zapojení
se do aktivit se cení daleko více. 

V měsíci květnu se obyvatelé domova a jejich rodinní
příslušníci mohou těšit na dětské vystoupení Mateřské ško-
ly Kladenská. Dětská vystoupení mají u klientů vždy velký
úspěch. Dále připravujeme zajímavou přednášku v rámci úter-
ního Dámského klubu na téma Příroda léčí, s paní Věrou Hur-
dálkovou. 

Martina Moravcová, DiS.
sociální pracovnice
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V Řečanech u Přelouče byl ve věži zvon, posvěcený svaté-
mu JANU. Jednou se pánu řečanského statku zachtělo opatřit
si drahého psa chrta, kterého však nemohl získat jinak než
výměnou za zvon v řečanské věži. A tak řečanskému pánu
nezbývalo jiné řešení než zvon nechat z věže sundat. Při té-
to obtížné manipulaci se těžký zvon pracovníkům z rukou vy-
smekl a spadl do sousedního rybníka Houžovce. Při pádu zvo-
nu byla slyšeti tesklivá slova: Já, zvon JAN, jsem za chrta dán!

Od této události uběhlo mnoho let, když jedna stará babič-
ka z Řečan - jménem Vavřinka - přišla do Houžovce práti přízi.
Při této činnosti se zvon zachytil za přízi a bába Vavřinka zvon
s přízí vytáhla. Pro bábu to byla práce velmi náročná, při které
si i zaklela. Ale právě v tomto okamžiku se zvon znovu utrhl
a spadl zpět do rybníka. Při jeho pádu bylo opět slyšet slova: „Já,
zvon JAN, jsem za chrta dán!“

F. H.

Pramen: August Sedláček - Historické pověsti lidu českého -
- r. 1998, str. 266 

Okénko z Domova u fontány

Jak byl řečanský zvon JAN za chrta dán

Inzerce



Dne 2. 5. 2012 uplynulo 10 let, 
kdy nás navždy opustila naše drahá  
manželka, maminka, babička, sestra 

paní BLANKA RICHTÁROVÁ
z Přelouče.  

S láskou vzpomíná rodina. 
Kdo jste ji znali a nezapomněli, prosím vzpomeňte s námi.   

Děkujeme.

27. 5. 2012 by se dožila 80. let 
maminka 

paní PERLUŠE PEŠKOVÁ. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sestřičkám pod
vedením p. Kulakovské za vzornou péči při ošetřování mé ma-
minky a za vstřícný přístup k ní. Ještě jednou velký dík Všem.

Hana Beňáková
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NARODILI SE
Jan Icík
Anna Horáková
Ema Horáková
Kamil Stoklasa
Kateřina Mačková
Adam Pleskot
Daniel Domniku
Adrián Draškovič
Nela Procházková
Rozalie Tužilová

JUBILANTI
Marie Pečenková 92 let
Jaroslav Janeček 91 let
Zdenka Hlubučková 91 let
Věra Malínská 90 let
František Lipavský 90 let
Jaroslav Krčil 89 let 
Miluška Čapková 89 let
Václav Novák 86 let

Marie Ponešová 86 let
Vlasta Bálková 86 let
Jiřina Matulová 86 let
Kamil Gerndt 85 let
Květoslava Černá 80 let
Josef Sobotka 80 let
Zdeňka Štrýnková 80 let
Melanie Štrumlová 80 let
Oldřich Moravec 80 let
Vladimír Šlechta 80 let
Věra Šoltová 75 let
Zina Venušová 75 let
Josef Pažout 75 let
Luděk Voňka 75 let
Květoslava Růtová 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Světlana a Radomil Cirhovi 20. 3.
Jana a Milan Filovi 20. 3.
Monika a Roman Prokopovi 4. 4.
Miluše a Jan Špicovi 11. 4.
Hana a Václav Flonerovi 4. 4.
Jaroslava a Lumír Tichý 11. 4.

PŘELOUČÁCI

Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu,
TJ Sokol Přelouč, Junák Přelouč, Klub Dr. M. Horákové

a Klub rodáků a přátel Přelouče 
za účasti pěveckého sboru J. B. Foerster 

8. května 2012 v 10.00 hod.
vzpomenou u památníku bojovníků 

proti fašismu a rasismu

67. výročí ukončení 2. světové války
a uctí památku umučených a popravených
přeloučských občanů německými okupanty 

položením kytic k památníku v parku u sokolovny.

V programu vystoupí pěvecký sbor J. B. Foerster.

Zveme občany k účasti na této slavnosti.

Vzpomínky

Poděkování
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MLEJNEK, Otakar
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Praha: Tors, 2012.
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Kdo nehřeší, nežije. 
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Odkaz mezopotamského písaře. 
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POEZIE
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ŽIVOTOPISY
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Veselá cesta životem. 
Praha: Vyšehrad, 2011.

KAČER, Jan
K přátelům. Praha: Eminent, 2012.

ŠPAČEK, Ladislav
Deset let s Václavem Havlem. 
Praha: Mladá fronta, 2012.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
BENDOVÁ, Krista
Opice z naší police. 
Bratislava: Buvik, 2011.
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Tygří trápení. 
Praha: Mladá fronta, 2011.
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J. K.
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Každý rok se čtenáři v dětském oddělení těší na jaro a na Noc
s Andersenem. Akce, která vznikla v Čechách, je už tak slavná
a známá, že letos přespávaly v knihovnách děti nejen po celé
Evropě, ale i na Novém Zélandu. Jak by Přelouč mohla chybět.

Pro nás to byl v pořadí již 11. ročník a jako vždy byli vybrá-
ni jen opravdu aktivní čtenáři, kteří nechodí do knihovny jen
když musí, ale stavují se málem každý výpůjční den.

Připravili jsme pro ně
s našimi pomocníky soutě-
že, výtvarné dílny, divadelní
představení a nechyběl ani
H. Ch. Andersen. Pochopitel-
ně přišlo i pár strašidel. Ve-
čer i noc utekly jako voda
a ráno se nikomu domů moc
nechtělo. Dokonce ani nám
knihovnicím. Tak zase za rok,
pane Andersene!          L.H.

Srdečně Vás zveme na výstavu Dáši Kuncové 
„Mandaly štěstí“ 

Městská knihovna Přelouč - od 7. května 2012

Mandala - symetrický obraz, z jehož středu (nebo taky do
něj) směřují pravidelně uspořádané tvary. Prostřednictvím ba-
rev, tvarů a energetických informací, které v sobě nesou, pro
nás mohou být prostředkem, jak poznat sebe sama, uvolnit sta-
ré blokované energie, relaxovat, harmonizovat své energetické
pole a načerpat novou energii. 

Zadívejte se do mandaly, objevujte její krásy, pohyby barev
a sledujte, co Vám přichází na mysl, jaké máte pocity.

Pozvánka na výtvarnou soutěž Jakubklubu 
v Městské knihovně

ŽIVOT VE STÁŘÍ, 
aneb, TAKÉ JEDNOU ZESTÁRNEME.

Kdy? V druhé polovině května 2012. 
Těšíme se na vaši návštěvu. Pracovnice Městské knihovny.

J. K.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

NOC S ANDERSENEM 2012



Když jsem přečetla v Roštu článek o našem přeloučském
sběrateli historických pohledů, o panu Václavu Suchánkovi a vi-
děla jsem dávné fotografie z Přelouče, mezi nimi obrázek ne-
známé vily zvané Marie a samozřejmě výzvu paní redaktorky
Martiny Horáčkové, kde vila stávala, tak jsem se rozhodla o tom
zajímavém domě napsat vše, co o něm vím. O té tajemné vile
bych bývala psala již v roce 2007, když jsem hledala podklady
pro článek „Poklady z Nádražní ulice“ pro Rošt 5/2007, ale teh-
dy jsem dospěla k závěru, že článek by nebyl krátký a od své-
ho záměru jsem upustila, ačkoliv vila Marie by do „pokladů“
přeloučské architektury opravdu patřila. 

Vila čp. 449 s názvem Marie byla dokončena v létě ro-
ku 1902 v sousedství hotelu U nádraží a vily čp. 325, tehdy
nazývané Maglenova (dnes ZUŠ ) - byla stavěná architektem

Josefem Čepkem. Přízemní symetricky komponovaný klasici-
zující objekt byl zasazen do mírně svažitého prostoru zahrady.
Na základě regulačního plánu města došlo ve svahu mezi sou-
sední vilou čp. 325 (Maglenovou) k vyměření ulice (dnes Má-
chova) tehdy polními pozemky ve směru ke Svatému poli. Vi-
la čp. 449 byla zbavena všech architektonických prvků při sta-
vebních úpravách domu ve 2. polovině 20. století. Původní
vzhled stavby zachycuje právě ta vzácná pohlednice sběratele
pana Václava Suchánka, ale také fotografie z roku 1910, poří-
zená od bývalé cikorkárny směrem k západu, na které je dobře
patrná situace vily vůči sousedním objektům vil tzv. Magleno-
vy čp. 325 a vily Divišovy čp. 192 a také k hospodářským budo-
vám hostince U nádraží. (fotografie str. 247 - Dějiny města Pře-
louče - díl III.) 

Je skvělé, že se zachovaly fotografie vily Marie a také ji-
sté písemnosti, jinak by její historii nikdo nemohl připomenout,
dokumenty o domu čp. 449 jsou zapsány pouze v rodinných
pamětech Chvojkových. Směla jsem si od pana Tomáše Chvoj-
ky (syn zakladatele) ponechat takový dokument - kopii, který se
již nechá nazvat archiválií, podle níž jsem mohla napsat udá-
losti, které souvisely s vilou zvanou Marie v letech 1948 až
1955. Objekt domu nezanikl, jak bylo napsáno na počátku, byl
jen přestavěn, vlastně zničen, stojí ve změněné podobě v za-
hradě na rozhraní ulic Nádražní a Máchovy. 

Listina získaná od pana Tomáše Chvojky má nadpis: Vy-
jmutí rodinného domu ze znárodnění a je opisem listu pro
Kancelář presidenta republiky ze dne 12. 9.1955.

Listinu posílala v té době paní Václava Chvojková, man-
želka zakladatele zemědělského podniku „Napajedla…“ pana

Františka Chvojky, která žádá v listině o navrácení domu
čp. 449 a zahrady, jelikož se jedná o majetek soukromý, kte-
rý nebyl určen ani pro provozní, ani pro bytové účely podniku.

Citováno z textu paní Václavy Chvojkové:
„ V době, kdy bylo prováděno znárodnění závodu tj. v ro-

ce 1948 jsem se nejvíce zajímala o to, zda-li do znárodnění
bude zahrnuta i vila čp. 449. O tuto jsem se zajímala z toho
důvodu, že jsem vilu chtěla koupit od St. a A. Chvojkových,
kteří tuto vilu vlastnili a byla jejich společným majetkem. Na
základě rozhovoru se svým manželem Františkem Chvojkou,
jsem zjistila, že vila čp. 449 stojí mimo znárodnění, což potvr-
zoval i pan Šíma, který v té době byl ředitelem závodu a v této
vile bydlel. Můj manžel František rovněž říkal, že vila je mimo
závod a z toho důvodu že zde není sporných důvodů ke zná-
rodnění, a proto že vila naprosto nebude znárodněna. Po zjiš-
tění těchto okolností jsem přistoupila ku koupi vily, za kterou
jsem zaplatila 250.000 Kč.

V prosinci roku 1950 jsem chtěla, aby se p. Š. se svoji rodi-
nou přestěhoval do vily čp. 268 (dnes Poliklinika) a já se svo-
ji rodinou, že bych se přestěhovala do své vlastní vily čp. 449.
K tomuto přemístění nedošlo proto, že bytový úřad k tomuto
nedal souhlas, jelikož tento úřad chtěl použít dům čp. 268 (Po-
liklinika) ku svým účelům.

Při tom mi bylo však řečeno, že jakmile se najde pro p. Š.
byt, pak se budu moci nastěhovat do svého domu. Koncem
prosince jsem však při nějaké příležitosti, při jaké se však již
nepamatuji, zaslechla, že pan Š. prohlásil, že má proti nám
nějakou zbraň a této že použije v případě, že bychom je nuti-
li k přestěhování. Jakého prostředku chtěl p. Š. proti nám po-
užít není mi známo a toto jsem si nyní vysvětlila nynějšími
událostmi“.

V té době, když paní Václava Chvojková žádala o navráce-
ní svého domu čp. 449, bydlela se čtyřmi dětmi v pohraničí a žá-
dala o navrácení domu v Přelouči. Za své úspory a věno si mo-
hla zcela určitě koupit dům jinde, ale přála si být v Přelouči
z důvodu, že rodina v tomto městě po léta bydlela. V té době ji
nebylo umožněno, aby se do svého vyvoleného města vrátila,
protože ji nebyl navrácen dům čp. 449.

Jméno vily, provedené v průčelí budovy pod segmentovým
tympanonem zaniklo, ale jméno podnikatelů Chvojkových, kte-
ré je spojováno nejen s touto stavbou čp. 449, nemůže být za-
pomenuto v našem městě, protože tvoří jeho slavné a dobré
dějiny.

- Volně zpracováno dle listiny psané pí V. Chvojkovou 12. 9.
1955 - Smržovka

- Dějiny města Přelouče - díl III. Tetřev, Hana Vincenciová

Marcela Danihelková
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Napsali nám !

Vila Marie

Inzerce



Úspěchy v soutěžích
Soutěže Právo pro každý den se zúčastnilo celkem de-

vět škol z Přeloučska. Náš tým složený z žáků 9. tříd (Zuzka
Kopáčová, David Dobiáš, Jana a Iva Neubauerovy) obsadil
3. místo.

O úspěších Jany Neubauerové jsme již několikrát informo-
vali. Nyní jí budeme držet palce, nebon za skvělý výkon v kraj-
ském kole dějepisné olympiády byla pozvána do kola celostát-
ního. Za úspěch považujeme i 9. místo její sestry Ivy ve stejné
soutěži. 

Do okresního přeboru v gymnastice bylo vysláno družstvo
dívek i chlapců. Děvčata z 5. A (Andrea Lhotová, Natálie No-
votná a Eliška Křemenáková) si za vyrovnané výkony vyslou-
žila 2. místo, Andrea vybojovala v silné konkurenci 3. místo v jed-

notlivcích. Chlapcům se vyplatila jejich poctivá a zodpovědná
příprava, byli jednoznačně nejlepším družstvem. Vojta Chroust
z 8. A stál na nejvyšším stupni vítězů, Patrik Hepnar ze 7. A
byl druhý a Martin Pliva z 5. A čtvrtý.

Na 1. stupni proběhla ve dvou kategoriích soutěž v mate-
matice. V kategorii Cvrček vynikl Martin Šimek z 3. A, v ka-
tegorii Klokánek byli nejlepší Martin Německý (5. A), Matěj
Prokop (5. B) a Marek Červinka (4. A).

Zajímavé akce z dubnového plánu
$5. B se vypravila na pardubický zámek, kde v rámci akce Tra-

dice řemesla zhlédli žáci prezentace středních škol našeho
kraje a pracovali ve výtvarných dílnách, kde si mohli např.
uplést pomlázku nebo ozdobit velikonoční vejce.

$8. třídy navštívily v rámci svého projektu „Vyber si své povo-
lání“ Hotelovou školu Bohemia v Chrudimi.

$7. třídy vyrazily na dějepisnou exkurzi do Kutné Hory.
$2., 3. a 5. třídy zhlédly představení ve VČD Křemílek a Vocho-

můrka a Robinson Crusoe. 
$3. třídy se zúčastnily Oslav Dne Země na Pernštýnském ná-

městí v Pardubicích, které byly letos zaměřeny na rozvíjení po-
zitivního vztahu k živé i neživé přírodě. Děti si mohly také
vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku nebo se zúčastnit sou-
těže o nejdelší řetěz z víček od PET lahví. K vidění byla zvířa-
ta ze záchranných stanic a ekocenter v Pardubickém kraji. 

$Probíhaly plánované semináře s městskou policií.
$Adopce na dálku - letos bylo vybráno na studium našich

indických dívek 11 624 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.
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Radost z výsledků v gymnastice

Děvčata před sestupem do středověkého dolu v Kutné HořeNástup před závodem



Letem světem muzikálem
Ve čtvrtek 29. 3. se konal v divadelním sále Občanské zá-

ložny v Přelouči společenský večer u příležitosti Dne učitelů
nazvaný „Letem světem muzikálem“. Průřez světově známými
muzikály si připravila pro zaměstnance škol Základní škola
Zdechovice ve spolupráci s divadlem Brodway a městem Pře-
louč. Písničky z muzikálů např. „Tři mušketýři, Rebelové, Kleo-
patra, Angelika, An žije rokenrol“ krásně a profesionálně za-
zpívali žáci ze ZŠ Zdechovice. Muzikálem se na „přehlídkovém
molu“ prolínala i malá módní přehlídka dobových kostýmů.
Celý večer uváděl a vtipně provázel ředitel ZŠ Zdechovice
Mgr. J. Mazal. 

Večer se uskutečnil pod patronací starostky města Přelouč
Bc. Ireny Burešové a senátorky Mgr. Miluše Horské. Všem pří-
tomným se „muzikálový večer“ líbil. Nezapomenutelné výkony
účinkujících byly odměněny dlouhotrvajícím potleskem.

Děkujeme za krásný dárek ke Dni učitelů.
Mgr. D. Cyroňová

Velikonoce na zámku v Pardubicích
Třída 2. B ze Základní školy Masarykovo náměstí se v pon-

dělí 2. dubna zúčastnila akce „Velikonoce na zámku v Pardu-
bicích“. Děti měly možnost se seznámit s tradicemi velikonoč-
ních svátků v prezentaci středních škol Pardubického kraje. Na
nádvořích zámku byly pro návštěvníky připraveny stánky s ga-
stronomickými specialitami (boží milosti, pučálky, pekáčky), na
kterých si všichni pochutnávali. Velkému zájmu dětí se těšila
i živá zvířata. Nejvíce času strávili žáci ve výtvarné dílně, kde
si pod vedením zkušených pracovnic vyzkoušeli řemeslnou
výrobu - zdobení vajíček a perníčků různými technikami, výro-
bu velikonočních ozdob. Děti si vlastnoručně vyrobené a ozdo-
bené velikonoční výrobky odvezly domů na památku. Tuto ne-
tradiční a zdařilou akci zorganizoval Krajský úřad Pardubického
kraje pod patronací ing. Jany Pernicové, radní pro školství, kul-
turu a památkovou péči Pardubického kraje. Děkujeme za pěk-
ný zážitek.

Mgr. D. Cyroňová

Olympiáda z češtiny
Hned po jarních prázdninách čekalo naše nejlepší „češti-

nářky“ z 9. tříd náročné dopoledne v DDM DELTA Pardubice.
Štěpánka Krausová a Anička Dmejchalová se utkaly v okres-
ním kole Olympiády z českého jazyka s padesátkou soupeřů
z gymnázií a základních škol Pardubicka. Děvčata se velmi
snažila a zabodovala. Štěpánka se umístila na vynikajícím 8. mís-
tě a Anička také nezklamala. Oběma děvčatům gratulujeme
a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.                   

Mgr. L. Podlasová 

Okresní kolo Zeměpisné olympiády
Koncem března se uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné

olympiády v DD Delta Pardubice. Již v únoru si ověřilo 29 zá-
jemců o zeměpis své znalosti ve školním kole. Soutěž je rozdě-

lena do tří kategorií podle ročníků a tří částí: práce s atlasem,
práce bez atlasu, práce s topografickou mapou. V okresním
kole naši školu zastupovali vítězové jednotlivých kategorií: Sve-
tlana Slabá - 6. A, Jakub Kobera - 7. B, Martina Otradovská - 9. B.
Z trojice žáků byla nejúspěšnější 9. místem S. Slabá, další dva
žáci skončili uprostřed soutěžního pole. Soutěžícím žákům bla-
hopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. M. Nápravníková
vyuč. zeměpisu             

ŠKOLNÍ SLAVÍK
21. března se na naší škole uskutečnilo opět setkání nej-

lepších zpěváků školy. Z prvních až osmých tříd se zúčastnilo
39 dívek a chlapců, kteří změřili své „síly hlasivek“, své pěvec-
ké nadání a především odvahu postavit se před plný sál dětí
a rodičů. Zazpívali si všichni společně a po úvodním rozehřá-
tí pak každý sám předvedl svou píseň bez instrumentálního
doprovodu. Všichni vítězové třídních kol byli šikovní, ale v kaž-
dé soutěži vyhrát mohou jen největší šikulkové či největší „dě-
ti štěstěny“. 

Vítězové jednotlivých kategorií:

1. a 2. třída - dívky - Tereza Kaderová z 2. A
- chlapci - David Tichý z 2. A

3. a 4. třída - dívky - Sára Chalupníková 
a Nikola Elisová obě z 3. B

- chlapci - Tomáš Bittner z 3. A

5. a 6. třída - dívky - Denisa Ďoubalová z 6. B
- chlapci - Jakub Veselý z 5. A

7. až 9. třída - dívky - Katka Vojtěchová z 8. B

Všem vítězům blahopřejeme k úspěchu a všem zpěvákům
přejeme velkou chun do zpívání, hledání nových písní a nových
cest ke společnému muzicírování.

Mgr. V. Pokorná
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Právnická olympiáda
Dne 28. 3. 2012 proběhla v Přelouči Právnická olympiáda

pro žáky základních škol. Zúčastnili se jí žáci osmých a devá-
tých tříd škol z Přelouče, Choltic, Chvaletic a z Řečan. Účast-

níci olympiády dostali k nastudování kolem padesáti otázek
z několika oblastí práva. Jednalo se o právo pracovní, rodinné,
trestní a další. Vítězné družstvo tvoří žáci 9. B - Anna Dmej-
chalová, Eva Jelínková, Ondřej Plíva a Barbora Židlická. Ti se
dále zúčastní krajského kola v Pardubicích.

Mgr. M. Pospíšilová

Ekocentrum Pasíčka
Dne 4. 4. žáci převážně z osmých ročníků navštívili záchran-

nou stanici živočichů a ekocentrum Pasíčka v Boru u Skutče.
Stanice se zaměřuje na péči o zraněná zvířata a po vyléčení
se stará o jejich návrat do volné přírody. Žáci se nejprve sezná-

mili s různými druhy zvířat, která musela ve stanici zůstat a je-
jich smutnými osudy. V druhé části programu se dozvěděli spou-
stu zajímavých informací o životě a ochraně netopýrů. Svoji
pozornost si pak následně procvičili v počítačovém testu a nej-
lepší řešitelé byli odměněni. Celý program a doprava byla žá-
kům hrazena z grantu Evropské unie, který stanice pro tento
rok získala. Návštěvu stanice bych chtěla všem vřele doporučit.

Mgr. M. Holická

Kdo neviděl, neuvěří
Nádherné finále ve fantastické atmosféře bylo k vidění dru-

hou středu v naší tělocvičně. Z vyřazovacích bojů se do něj pro-

bojovala družstva 4. A a 4. B. Pod vedením zkušených rozhod-
čích odehráli chlapci vynikající zápas se šnastným koncem
pro 4. B hrající ve složení: D. Matlas, D. Souček, N. Vamberský
a O. Tlapák. Pohár pro vítěze je bezesporu ve správných rukách,
nebon vítězové prošli celým turnajem bez obdržení branky s cel-
kovým skóre 22 : 0.                            PaedDr. M. Souček

Byli jsme v televizi!
12. duben byl sice den deštivý, pro naši třídu 4. B však dlou-

ho netrpělivě očekávaný.
Měli jsme totiž objednanou prohlídku České televize na

Kavčích horách v Praze.

A bylo se na co těšit. Po krátkém úvodním filmu jsme za-
čali prozkoumávat zákulisí televizních studií, maskérny, kosty-
mérny, mohli jsme se vyfotografovat s filmovými rekvizitami,
vyzkoušet si paruky, rytířská brnění…

Projeli jsme se vlakem, autobusem i metrem a šnastně jsme
se vrátili domů.                                   Mgr. D. Staňková
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Pravidelná činnost 
- taneční kroužky DDM

Tancování s Álou
Taneční kroužek s vedoucí Alenou Machovou. Děti si pro-

tahují těla při moderní hudbě, učí se moderní tance a country
tance. Kroužek je zaměřen na věkovou skupinu 1. - 4. třída.

Moderní tance
Velmi oblíbený taneční kroužek pro starší kategorii od 6.

do 9. třídy. Děvčata se zdokonalují v různých druzích sou-
časných tanců. Vedoucími jsou Zuzana Kopáčová a Klára
Linhartová. 

Připravujeme
Den dětí 2. 6. 2012

Připravujeme ve spolupráci s Kulturními službami a další-
mi organizacemi, které se zabývají volnočasovými aktivitami
dětí a mládeže. Akce bude probíhat na pódiu za ZŠ TGM v od-
poledních hodinách. Pro děti budou připraveny soutěže a zá-
bavné hry o drobné ceny.

Nabídka na externí spolupráci
Z důvodu rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro pří-

ští školní rok nabízíme spolupráci všem, kdo mají zájem o prá-
ci s dětmi i mládeží. Vhodné pro studenty škol s pedagogickým

zaměřením, maminky na mateřské dovolené a také pro lidičky,
co se chtějí podělit o své zkušenosti a dovednosti v určité ob-
lasti. V případě zájmu kontaktujte DDM Přelouč. 

tel. 466 672 003, mobil 739 633 508, email: ddm@ddmprelouc.cz
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1. trumpetový workshop v Přelouči
Ve dnech 31. 3. - 1. 4. hostila ZUŠ Přelouč velmi vzácného

hosta. Uskutečnil se zde 1. trumpetový workshop, který vedl
první trumpetista České filharmonie - pan Ladislav Kozderka.
Workshopu se zúčastnilo celkem 10 trumpetistů. Kromě 4 žá-
ků Michala Chmelaře ze ZUŠ Přelouč se přihlásili 4 poslucha-
či pardubické konzervatoře a 2 žáci ze ZUŠ Trutnov a Ústí nad
Orlicí. Zájem projevilo i několik učitelů základních uměleckých
škol z pardubického a královéhradeckého kraje, kteří se také
přijeli podívat. 

Pan Ladislav Kozderka a Václav Košrál

Pan Kozderka všem přítomným dokázal, že je nejen špičko-
vým trumpetistou, ale také vynikajícím lektorem, který má ne-
uvěřitelný přehled o problematice hry na trubku a dokáže vel-
mi dobře poradit.

Začátkem letních prázdnin se v ZUŠ Přelouč budou konat
Interpretační kurzy žesnových nástrojů, tentokrát nejen pro trum-
petisty, ale i trombonisty a hornisty. Lektory budou Lukáš Mon-
ka (Česká filharmonie), Jana Švadlenková (prof. Konzervatoře
Praha), Karel Mňuk (prof. Konzervatoře Pardubice) a Marie Čap-
ská (prof. Konzervatoře Pardubice a 1. hornistka Pardubické ko-
morní filharmonie). V rámci kurzů proběhne v Přelouči i něko-
lik koncertů špičkových sólistů a ansámblů.

Radka Chmelařová

Absolventské koncerty
Něco končí, ale něco nového se začíná. Snad tak nějak vi-

dí svá absolutoria všichni naši žáci, kteří se nám letos již před-
stavili nebo ještě představí na veřejných absolventských vystou-
peních všech oborů. Svými výkony nás velmi potěšily a snad
vyjádřili i díky rodičům a všem, kdo je ve studiu podporovali.
„Vzdělání je to, co Ti nikdo nevezme.“ říkávala maminka. Dou-
fáme tedy, že vědomosti, dovednosti a vše, co se dalo studiem
na ZUŠ získat, bude pro naše studenty oporou do života a že
absolventským vystoupením jejich umělecká činnost nekončí,
ale právě naopak začíná. I my jim děkujeme, že se s námi set-
kávali, sdíleli umění i život a věřte tomu, že nás v mnohém i stá-
le inspirují.

Poděkování patří i manželům Kyselovým, kteří nám posky-
tují prostory v nově zrekonstruované Divišově vile. Koncerty
v těchto prostorách mají rodinnou a přitom noblesně vstříc-
nou atmosféru. Dostává se nám zde veškeré podpory a moc si
toho vážíme.

Přijměte, prosíme, naše srdečné pozvání i na všechny naše
další akce. Jana Bednářová

„Cesta lesem“
pod tímto názvem připravili vyučující ZUŠ zážitkovou formu
výuky pro žáky mateřských škol. Celý program, jenž byl zamě-
řený tematicky, se začal odvíjet ve zšeřelých prostorách tajem-
ného lesa, který zabydleli nejen zvuky lesních živočichů, ale ta-
ké víly. Víly mámí tancem zatoulané Jeníčky. Do našeho lesa
zabloudil nejeden Jeníček a nejedna Mařenka. Z lesa vedla ces-
ta do ostatních prostor školy, do učeben, kde čekali jednotliví
učitelé a každému zvědavci přiblížili, co daný obor studia na-
bízí a představuje. Každé stanoviště bylo označeno symbolem
shodným se znaky v pracovním listu, který hnedle na počát-
ku každé z dětí obdrželo. Díky tomu u nás nikdo nezabloudil
a věděl, že „odměna je u veverky“.

Cesta lesem byla nejen zábavou, poučením a zážitkem,
ale také formou prezentace naší školy, cestou jak přivést dě-
ti k zajímavým koníčkům a zálibám. Vzhledem k tomu, že ces-
ta umění a vzdělávání není uzavřená zájemcům v žádném vě-
ku, vypisuje naše škola talentové zkoušky v termínu od 11. do
15. 6. 2012. V tomto termínu a po domluvě i jindy rádi přivítá-
me všechny kluky a holky se zájmem o obory vyučované
v ZUŠ Přelouč. 

Za všechny z lesa zdraví a na vaši návštěvu se těší 
autor článku a vyučující výtvarného oboru    Jan Vojtíšek.

JARNÍ KONCERT SBORŮ
Během krásného dubnového podvečera přivítaly všechny

čtyři pěvecké sbory, působící v naší ZUŠce jaro. V hodinovém
programu své skladby zazpívaly: Korálek, přípravný sbor ve-
dený Mgr. Veronikou Pokornou, Poškoláci, kteří pod vedením
Evy Dosoudilové pracují na odloučeném pracovišti v ZŠ Cholti-
ce, Roš`ák se svou dirigentkou Mgr. Veronikou Pokornou a ko-
nečně sbor Mezzoforte, který po Pavlu Čapkovi převzaly Iveta
Trojanová a Jarmila Kubátová. Ve velmi příjemné atmosféře
zazněla v závěru vystoupení jednotlivých sborů i společná píseň. 

PROGRAM AKCÍ ZUŠKY
Pondělí 14. květen 2012- Hrátky s čertem, představení žáků

LDO v KD Dubina Pardubice 

Středa 16. květen 2012 - Výchovný koncert žáků tanečního
oboru, Chvaletice 

Středa 23. květen 2012 - Kytarový koncert, Sál ZUŠ, 16:30

Čtvrtek 24. květen 2012 - Absolventský koncert žáků J. Ba-
borákové, 16:00, sál ZUŠ 
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25. - 28. květen 2012 - Zájezd pěveckého sboru Roš`ák
na Slovensko

Sobota 26. květen 2012 - Výtvarné sympozium, zahrada ZUŠ

Středa 30. květen 2012 - Taneční podvečer, Záložna, 17:00

Čtvrtek 31. květen 2012 - Meziměstský koncert, Sál ZUŠ 

Úterý 5. červen 2012 - Kytarový koncert žáků S. Juřici,
Sál ZUŠ, 17:00

Středa 6. červen 2012 - Letní koncert, 17:00, Zahrada ZUŠ 

Čtvrtek 7. červen 2012 - JAZZOTÉKA, U Kotýnků, 17:00 

Pátek 8. červen 2012 - NOCTURNO, Chrám Tůmy Přelouč-
ského Přelouč, 18:00 

Sobota 9. červen 2012 - POLANSKÉHO PŘELOUČ 2012, za
náměstím TGM

11. 6. - 15. 6. 2012 - TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ
PŘELOUČ, budova ZUŠ a všechna
odloučená pracoviště

Středa 13. červen 2012 - Koncert pro radost, KD Chvaletice,
10:00 

Pondělí 18. červen 2012 - Závěrečná výstava prací VO, budo-
va ZUŠ, 18:00

Středa 27. červen 2012 - Vystoupení orchestru BuX fit, ná-
městí TGM Přelouč, 19:00 

29. 6. - 4. 7. 2012 - ŽESŤOVÉ INTERPRETAČNÍ KURZY,
budova ZUŠ

Výběrové řízení
ZUŠ Přelouč vypisuje výběrové řízení na pozici ekonom-

ka školy. Nástup možný od 20. 7. 2012 na částečný úvazek,
od 1. 9. 2012 na plný pracovní úvazek. 

Požadujeme odpovídající vzdělání a praxi v oboru, zna-
lost vedení podvojného účetnictví, ochotu dalšího vzdělávání
a nekonfliktní vstřícné jednání. Nabízíme práci v příjemném
pracovním prostředí, platové zařazení dle platných právních
předpisů a veškerou podporu, kterou může organizace našeho
typu poskytnout. Své nabídky s životopisy posílejte, prosím, na
e-mailovou adresu: bednarova@zus-prelouc.cz. 

Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci.
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Již více než rok mohou obyvatelé Pardubického kraje zdar-
ma využít sociální služby podpory a poradenství. 

o. s. Romodrom v Pardubickém kraji pomáhá potřebným
lidem při řešení jejich tíživé sociální situace. Sociální pracov-
níci sdružení pracují na kontaktních místech v okresech Par-
dubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy, kde společně s oso-
bami po výkonu trestu či jejich rodinnými příslušníky hledají
zaměstnání, nebo řeší dluhy a exekuce. Pomáhají vyřizovat so-

ciální dávky, jednají s úřady a institucemi, hledají bydlení a po-
skytují materiální pomoc (ošacení a potraviny).

V případě, že i Vy potřebujete konzultovat svou situaci, mů-
žete telefonicky či osobně kontaktovat pracovníky o. s. Ro-
modrom - Vězeňský program Pardubice v jejich Pardubické
kanceláři, Sukova tř. 1556 (budova kde sídlí Krajský soud Par-
dubice), Po-Čt 9-11, 13-15 hod., soc. pracovnice: Dvořáková So-
phia, tel. 774 792 313, email: sophiadvorakova@romodrom.cz.

Můžeme za Vámi přijet na domluvené místo 

Korálek Rošrák

Poškoláci



KLUB RADOST INFORMUJE:

Velikonoční turnaj v kuželkách
Velikonočním turnajem jsme ukončili zimní a jarní sezónu

v SKP. Tímto chceme velice poděkovat celému klubu kuželká-
řů Přelouč.

1. MÍSTO KRISTÝNA HUBÁČKOVÁ 
2. MÍSTO SOŇA SLABĚŇÁKOVÁ a NIKOLA SEIBERTOVÁ 
3. MÍSTO ERIKA SLABĚŇÁKOVÁ
4. MÍSTO BARBORA VOSÁHLOVÁ
5. MÍSTO ADÉLKA VESELÁ
Vítězům ze srdce blahopřejeme. 

15. Historický tábor klubu Radost
Využijte poslední volná místa na jubilejní 15 - tý Historický

tábor klubu Radost pro děti od 6 let v pěkně zařízeném pen-
zionu v Peci pod Sněžkou v termínu od 7. 7. do 14. 7. s cenou
tábora 2500 Kč. Penzion se nachází u lesa, s nádhernou vy-
hlídkou na Krkonoše. Minulý rok se nám tam velice líbilo a i le-
tos na nás čeká spousta dobrodružství, která jsme loni nestih-
li. Na všechny děti se těší kolektiv klubu Radost a velmi vstříc-
ní majitelé penzionu. Přihlášky si můžete vyzvednout přímo
v klubu Radost (sokolovna Přelouč). 

Meditační odpoledne
V měsíci dubnu proběhlo dvakrát meditační a relaxační

odpoledne pod odborným vedením Jany Kubátové.
Toto cvičení přináší uvolnění svalů, napětí a zmobilizování

mysli. Obě mozkové hemisféry se vyrovnávají. Jedna zodpoví-
dá za logické myšlení a druhá za představivost. Dětem s pro-
blémy učení chybí abstraktní myšlení a právě při praktikování
tohoto meditačního cvičení se dítě dostává do středu, kdy obě
mozkové hemisféry dobře spolupracují. Hyperaktivní děti se
zklidňují a naopak příliš klidné se povzbudí a lépe se soustře-
dí na svou činnost a učení. Zkrátka člověk se relaxuje a nabe-
re novou sílu. 

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

Klub Radost přeje nádherné jaro plné sluníčka a radosti
z probouzející se přírody.

Kolektiv klubu Radost.
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Byl jeden muž, který se stal úspěšným ředitelem cukrova-
ru, v roce 1903 založil muzeum, později se stal také úspěšným
starostou města, ale především se rozhodl pro stavbu rodinné-
ho domu v Přelouči. Věnoval mu značnou část svého rodinné-
ho jmění, proto k Občanské záložně postavené v roce 1901
a kostelu Českobratrské církve evangelické postavenému v ro-
ce 1904 přibyla i vila v roce 1908. Občanská záložna a evange-
lický chrám v historizujícím renesančním, a vila v barokním slo-
hu zůstaly ve městě Přelouči jako jeho největší stavební skvos-
ty, jako chlouba od architekta Prof. Ing. Rudolfa Kříženeckého.

Než se z domu úspěšného muže - zakladatele J. V. Diviše
stala kulturní památka, tak prošel šnastnými i méně šnastnými
obdobími. Opravdová Kulturní památka se z něj stala především
až po velké rekonstrukci, kterou dům prošel v letech 2010 až
2011. Důkladná oprava mu nevrátila jen zašlou vnější krásu,
ale vrátila do něj krásu obrazů, hudby a také pohostinnosti,
s kterou do svého domu zvou manželé Ivana a Lumír Kyselo-
vi každého, kdo projeví dobrou vůli jej navštívit.

Do Divišovy vily byl vloni na podzim pozván známý malíř
pan Ivo Štěpánek a o letošních Velikonocích zněla v domě
hudba mladého nadějného 13letého klavíristy Matyáše Nová-
ka z Hradce Králové, vítěze Pražského jara v kategorii pro klavír.

Kdyby úspěšný muž Ing. J. V. Diviš mohl promluvit, asi by
neřekl jiná slova než tato:

„Rodinný dům jsem vám daroval pro kulturní účely, naplni-
li jste ho obrazy a hudbou, přesně tak jsem si představoval je-
ho budoucnost.“                            Marcela Danihelková
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Poznáte který je to dům?



Když jsem v lednu 1999 odjížděla po-
prvé do Anglie, netušila jsem, co jsem
odstartovala. Rozhodnutí jet na rok do
Anglie jako au-pair vzniklo narychlo a by-
lo velkým skokem do neznáma. Vzhledem
k tomu, že jsem v té době byla nezaměst-
naná a bydlela v 25 letech u rodičů, ne-
měla jsem co ztratit. Myslela jsem si, že se
naučím anglicky a splním si sen žít ve
Švédsku, k čemuž bych také znalost ang-
ličtiny potřebovala, případně se vrátím do
Čech a najdu si práci jako každý, kdo
opravdu chce. Všechno však bylo jinak...

Začátky v Anglii nebyly lehké, ang-
licky jsem neuměla skoro vůbec, pouze
jsem před odjezdem absolvovala tři tý-
denní intenzivní kurzy během 5 měsíců.

První týden v hostitelské rodině jsem
nerozuměla mluvené řeči a dokonce ani
nerozeznala jednotlivá slova ve větě, stej-
ný pocit jako když stojíte na peroně a pro-
jede kolem vás rychlík.:-) Postupem času
se to ale zlepšovalo, začala jsem chodit
do školy, sledovala televizní programy,
mluvila s dětmi, o které jsem se starala.
Po 8 měsících v první rodině na vesnici
nedaleko města Banbury (Northampton-
shire) jsem si našla jinou rodinu v Co-
ventry. Tam jsem mohla chodit každé do-
poledne do školy na angličtinu, protože

děti byly ve škole. Našla jsem si řadu ka-
marádů a volný čas trávila sportem, ces-
továním a zábavou. Po necelých dvou
letech v Coventry mi vypršela víza a já mu-
sela Anglii opustit. To už jsem ale byla
registrovaná u jiné au-pair agentury a če-
kala na umístění do rodiny ve Švédsku.

Ve švédském městě Malmo jsem ži-
la celý rok 2002 a starala se o dvanácti-
měsíčního chlapečka. Bydleli jsme v hez-
ké čtvrti města, 15 minut chůze od dlou-
hé písečné pláže, podél které vedl dlouhý
chodník, cyklostezka. Tam jsme často
chodili na procházku, hrát si na pláži
nebo jsme si hráli na dětských hřištích,
kterých je v Malmo spousta. Dva veče-
ry v týdnu jsem také ve škole studovala
švédštinu. Volný čas jsem trávila s nový-
mi kamarády ze všech koutů světa, s ně-
kterými jsem v kontaktu dodnes.

Loučení bylo smutné. Čím jsou děti,
o které se starám, menší, tím bližší vztah
si vzájemně vytvoříme. Někdy to trvá i pár
měsíců, než se přestane intenzivně stý-
skat. V mém srdci ale mají místo navždy,
jako by to byly moje vlastní děti.

Po více než roce stráveném v Če-
chách jsem se nemohla dočkat, až Čes-
ká republika vstoupí do Evropské Unie
a já se budu moci vrátit do Anglie. Na-

skytla se mi příležitost na pár měsíců
opět pracovat v rodině, ale to už jsem se
připravovala na návrat do anglické ško-
ly. Dva roky jsem studovala v New Colle-
ge Durham a obdržela certifikát na péči
o děti do 8 let. Tím se ze mě stala kvali-
fikovaná profesionální chůva (nanny).

Nejdříve jsem rok pracovala jako „na-
nny“ ve měste Durham v severovýchod-
ní Anglii u rodiny s dvojčaty, kterým by-
ly 4 měsíce, když jsem u nich začínala.
Poté dva roky u indické rodiny s dvěma
dětmi v Newcastlu Upon Tyne. Tam jsem
ale nebyla spokojená, jelikož indická kul-
tura má velmi odlišný názor na výchovu
dětí a hlavně chlapců. A já si nehodlala
nechat líbit, aby mě čtyřletý kluk mlátil
nebo na mě plival, když jsem mu něco
nedovolila. Bohužel v té době bylo hodně
těžké najít novou práci, a tak jsem vy-
držela. Musela jsem platit nájem a jídlo.

Během své zimní dovolené jsem na-
vštívila kamarádku ve švýcarském Da-
vosu a teprve tam jsem si uvědomila, že
takhle dál nemůžu. Každé ráno, když jsem
se probudila a podívala se z okna na
krásně modrou oblohu a sluncem ozá-
řený jiskřivý sníh, jsem si uvědomila, že
život je moc krátký na to, abych jen pře-
žívala. Rozhodla jsem se proto znovu
skočit po hlavě do neznámého a začala
vyřizovat pracovní pobyt v Kanadě.

Pokračování příště.
Daniela Frydecká
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Pozdravy z ciziny

Hannah a Iona 1. 5. 2007 Hannah a Iona 26. 6. 2009

Tenis - oslava a rozlučka s 1. týmem - Gosforth (Newcastle)
30. 10. 2009Nikhil a Neha 17. 3. 2008



Dobrý den vážení čtenáři. Dnes vám na-
bídnu recepty na dvě polévky a dvě hlav-
ní jídla. Na závěr vám předložím recept na
zajímavou chunovku. Tak a jdeme na to.

Bramboračka trochu jinak
Co budete potřebovat: 3 středně velké
brambory, 10 dkg točeného česneko-
vého salámu, 1 l vývaru z bujonové
kostky, 1 cibuli, stroužek česneku, lží-
ci mleté sladké červené papriky, 1 dcl
zakysané smetany, sádlo, sůl, pepř,
mouku na jíšku 
Postup: oloupané a na malé kostičky
nakrájené brambory vložte do vývaru,
mírně osolte a vařte do změknutí. Na pán-
vičce si udělejte světlou jíšku, do ní při-
dejte najemno nakrájenou cibuli, jemně
posekaný česnek, papriku, na kolečka
nakrájený salám a vše zasmažte. Takto
připravenou jíšku přidejte k bramborám.
Na mírném ohni krátce povařte. Zdá-li
se vám, že polévka je řídká, zahustěte ji
zakysanou smetanou, ve které rozkved-
láte lžíci hladké mouky. Pak ještě musíte
chvíli vařit. Na závěr si dle chuti dochunte.

Přesnídávková hovězí polévka
Co budete potřebovat: 40 dkg přední-
ho hovězího, 5 dkg uzeného špeku,
4 středně velké žampiony, jednu vět-
ší mrkev, 2 stroužky česneku, 1 l vý-
varu (z kostky), 1 malý rajský protlak,
sojovou omáčku, majoránku, sůl, pepř. 
Postup: špek nakrájejte na malé kousky
a roškvařte do sklovita. Přidejte jemně
pokrájenou cibuli. Maso pokrájejte na
malé kostičky a přidejte k cibuli. Ochunte
česnekem, sojovou omáčkou, majorán-
kou, pepřem a solí. Chvíli restujte, pod-

lijte vývarem a rajským protlakem a na
mírném ohni vařte. Když je maso téměř
měkké, přidejte pokrájenou zeleninu
a houby. Dovařte. 

Hovězí masové nudličky s hráškem
Co budete potřebovat: (dvě porce)
40 dkg předního hovězího, 1 středně
velkou cibuli, malou plechovku steri-
lovaného hrášku, suché bílé víno, dva
stroužky česneku, olej, (sádlo), sůl, mle-
tý pepř, sojovou omáčku. 
Postup: maso pokrájejte na nudličky,
zpěňte na tuku jemně pokrájenou ci-
buli, přidejte maso, nadrobno nasekaný
česnek, chvíli restujte. Podlijte vínem a na
mírném ohni pod pokličkou duste. Ob-
čas promíchejte, je-li třeba, podlijte vo-
dou nebo vínem. Na závěr přidejte hrá-
šek a vše dovařte doměkka. Můžete po-
dávat s rýží. 

Roštěnka se smaženou cibulkou
Co budete potřebovat: (dvě porce) dva
plátky roštěnky, dvě středně velké ci-
bule, hrst polohrubé mouky, hořčici
(plnotučnou), olej, mletý pepř, sůl. 
Postup: plátky masa po stranách několi-
krát nakrojte, opepřete a z obou stran
potřete hořčicí, vložte do misky, podlijte
olejem a nechte 2-3 hodiny odležet. Ci-
buli pokrájejte na plátky a rozeberte na
jednotlivá kolečka. Ta mírně osolte a obal-
te v mouce. Pak ve větším množství oleje
osmažte dozlatova. Plátky masa na pán-
vi zprudka z obou stran orestujte, zmír-
něte teplotu a pečte do změknutí. Do ma-
sa v žádném případě nepíchejte. Osma-
žená kolečka cibule navršte na maso.
Podávejte s bramborem, nebo hranolky. 

Na závěr slíbená chunovka. 

Salát ze žampionů
Co budete potřebovat: 5 středně vel-
kých žampionů, malou plechovku raj-
ského protlaku, jednu cibuli, olej na
smažení, sojovou omáčku, kávovou
lžičku moučkového cukru, citronovou
š`ávu, 2 lístky bobkového listu, mletý
pepř, sůl. 
Postup: jemně pokrájenou cibuli osmaž-
te do sklovita, přidejte nakrájené houby,
prostřikněte sojovou omáčkou, přidejte
bobkový list a citronovou šnávu. 
(Poznámka: máte-li doma drcenou ma-
teřídoušku, můžete ji přiměřeně použít).
Vše na mírném ohni duste. Před doho-
tovením přidejte rajský protlak, mletý pepř,
špetku soli a cukru. Po vychladnutí po-
dávejte s vekou. Dobrou chun. 

Pavel Culek 
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Kulinářské okénko

Upozorňujeme, že v sobotu 5. května 2012 se na požár-
ní nádrži ve Škudlech uskuteční tradiční rybářské závody.
Pro dospělé startovné 100,- Kč, děti do 15 let soutěží ZDARMA.
Malé občerstvení je v ceně startovného.

PROPOZICE ZÁVODU: 
Začátek je v 6:00 hodin, před samotným závodem budou loso-
vána místa. 
Přestávka 9:00 - 9:30 hodin. 

Ukončení a vyhlášení výsledků 11:30 - 12:00 hodin.
Lovit se bude na jeden prut o jednom návazci.
Před a v průběhu závodu zákaz vnadění a používání krmítek.
Počítají se všechny ulovené ryby, které budou po změření vrá-
ceny zpět do vody.

Občerstvení po celou dobu závodů zajištěno. Všichni milov-
níci rybaření jsou srdečně zváni. Dotazy Vám zodpovíme na
tel. 728 421 054. 

POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÉ ZÁVODY VE ŠKUDLECH 

Inzerce



Kladrubské učiliště bylo založeno v roce 1952 jako
jednoleté Středisko pracujícího dorostu. Zřizovatelem bylo Mi-
nisterstvo zemědělství, do jehož pravomoci spadalo celých dal-
ších deset let a potom znovu od roku 1977.

První ředitel, významná postava historie učiliště, byl Fran-
tišek Keprta. Začátky byly nelehké. Internát i učebna byly umí-
stěny do budovy zámku kladrubského hřebčína a bylo nutné
získat jednak další provozní místnosti a zkušenosti v teoretic-
kém i praktickém vyučování. To vše probíhalo za pochopení
a aktivní pomoci ředitele hřebčína Dr. Ing. Františka Lercheho
a mezi učilištěm a hřebčínem se tak už od počátku vytvářely
dobré vztahy.

V prvních letech převládala výuka v odborném výcviku.
K tomu byla využívána nejen pracoviště chovu koní Státního
hřebčína Kladruby nad Labem, ale i pracoviště v rostlinné vý-
robě a částečně i v chovu skotu.

V teorii se vedle všeobecně vzdělávacích předmětů vyučo-
vala chovatelská technika, krmná technika, teorie jízdy na ko-
ni, encyklopedie, organizace a bezpečnost práce.

Už od počátku existence učiliště usiloval ředitel František
Keprta o výstavbu vlastní budovy. Kalkulace z let 1953 a 1954
mluvily asi o třímilionovém rozpočtu. K stavbě však nedošlo
a proto bylo nutné při zvyšujících se stavech učňů volit i ná-
hradní způsob ubytování v obci, nebon od roku 1957 se sta-
la Učňovská škola zemědělská dvouletým učebním oborem.

Konečně, po usilovných jednáních vedení učiliště i pří-
pravných pracích, na kterých se podíleli zaměstnanci i učni,
byla v prosinci 1973 zahájena výstavba nového areálu. Při sta-
vebních pracích pomáhali všichni. V létě 1977 byly dokonče-
ny budova domova mládeže, kotelna, čerpací stanice a veřej-
né osvětlení. V prosinci 1977 převzalo vedení budovu školy, ve
které ovšem ještě po celý rok 1978 probíhalo odstraňování zá-
vad. Vybudovaný areál I. etapy výstavby stál zhruba 11 milionů
korun a byl konečně, po letech čekání, postaven za tři roky.

1. září 1977 byl tedy zahájen nový školní rok v nové
školní budově. Byla to nejlepší oslava 25. výročí založení
učiliště. V té době se o 71 učňů staralo 22 pracovníků pod ve-
dením ředitele Františka Keprty.

Od roku 1980 poskytovalo učiliště tříleté vzdělání a získa-
lo i nový název: Střední odborné učiliště zemědělské v Kladru-
bech nad Labem.

Areál školy se nadále rozšiřoval: v roce 1982 byla dokon-
čena výstavba jídelny a kuchyně, v srpnu roku 1983 se učiliš-
tě dočkalo nové - vlastní jízdárny a koncem téhož roku bylo
dokončeno atrium mezi školou a jídelnou s kabinety mistrů.
Mnoho let potom chyběla už jenom tělocvična, a protože se
v roce 1998 změnil systém topení /z uhlí na plyn/, mohla být
stará kotelna rekonstruována a v roce 2000 cvičili už žáci
v nové tělocvičně.

Od 1. 9. 1979 došlo ke sloučení se Zemědělským učiliš-
těm v Přelouči a vytvoření Zemědělského odborného učiliště
Kladruby nad Labem s odloučeným pracovištěm v Přelouči.

Školní rok 1979 - 1980 byl posledním rokem přípravy učňů
podle původní koncepce ve dvouletém oboru. Od školního
roku 1980-1981 došlo na základě nové koncepce k vytvo-
ření Středního odborného učiliště zemědělského v Klad-
rubech nad Labem s odloučeným pracovištěm v Přelouči.

Studium oboru „chovatel“ bylo tříleté a vedle hlavního po-
slání specializace „Chov koní a jezdectví“ v Kladrubech nad
Labem na odloučeném pracovišti v Přelouči probíhala přípra-
va na zaměření „Chovatel hospodářských zvířat“ a „Chovatel
kožešinových a laboratorních zvířat“. 

Ve školním roce 1991-1992 byl v Přelouči 1. ročníkem za-
veden obor „Zemědělec-hospodyňka“ a „Rodinná škola“. V ro-
ce 1993 se Přelouč stala opět samostatnou jako Integro-
vaná střední škola.

Provoz Kladrubského učiliště byl již od počátku úzce spjat
se Státním hřebčínem a to nejen umístěním v jeho budovách,
ale i využíváním jeho pracovišn pro odborný výcvik. Hřebčín
poskytl rovněž první instruktory pro odborný výcvik a technič-
tí pracovníci hřebčína vyučovali v prvních letech odborným
předmětům jako externisté. Učni měli možnost na pracovištích
Státního hřebčína získávat praktické vědomosti a dovednosti
ve všech tématech podle daných osnov a ve vzájemných vel-
mi dobrých vztazích s pracovníky hřebčína upevňovat svou
lásku ke koním a hrdost ke zvolenému povolání. Nelze také
zapomenout na krásné „Jezdecké dny“, které by v obvyklém
rozsahu hřebčín bez učiliště při tak perfektní organizací stě-
ží zajišnoval. Vzájemná těsná spolupráce mezi učiliště a hřeb-
čínem byla ku prospěchu oběma stranám.

Stejně tak všichni účastníci vzpomínají na neopakovatel-
né „Hubertovy jízdy“ učiliště, na něž Hřebčín poskytl nejen ko-
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Z historie Střední školy chovu koní a jezdectví
Kladruby nad Labem



ně ale i potřebné prostory. Čtrnáctkrát se učiliště zúčastnilo
Celostátní zemědělské výstavy v Českých Budějovicích „Země
živitelka“ a vždy s koňmi kladrubského hřebčína. Vystoupení
našich učňů pod vedením zkušených pracovníků byla vždy
úspěšná. Po dobu svého trvání dosahovalo učiliště řady úspě-
chů jak v jezdeckých, tak ve sportovních soutěžích a v zájmo-
vé umělecké činnosti.

Závěrečné zkoušky byly vždy skutečným vyvrcholením
učební doby, předsedy zkušebních komisí v minulosti byli pře-
vážně ředitelé hřebčínů a hřebčinců. Slavnostní vyřazení absol-
ventů je po řadu let konáno v nynějším císařském sále zámku
hřebčína.

Do šedesátileté historie kladrubské školy pro chovatele ko-
ní a jezdce se poctivou prací zapsalo několik pracovních ko-
lektivů, jejichž působení na žáky se někdy projeví až po letech.
Drtivá většina absolventů prokazuje, že vědomosti a doved-
nosti, získané v učilišti, je možno v životě plně uplatnit a ráda
na školu vzpomíná.

Od školního roku 2008-2009 se učiliště přejmenovalo
na Střední školu chovu koní a jezdectví Kladruby nad La-
bem. V současnosti nabízí denní studium tříletého oboru
Jezdec a chovatel koní. Absolvent, po úspěšném vykonání
závěrečné zkoušky, získá vysvědčení o závěrečné zkoušce a vý-
uční list v oboru.

Cílem studia je všestranně rozvíjet osobnost žáka a tak vy-
tvářet nejen mezistupeň mezi základní školou a dalším celo-
životním vzděláváním, ale především položit základ pro bu-
doucí profesní život. Náplň všeobecného i odborného vzdělání
vychází ze vzdělávacích cílů, které naplňují profil absolventa.
Práce v reálných pracovních podmínkách chovatelských
zařízení a sportovních stájích zvyšuje pravděpodobnost lep-
ší orientace žáka v problematice studia a především dává ab-
solventům větší možnost adaptovat se na podmínky pra-
covního procesu a získat tak žádoucí konkurenceschopnost
na trhu práce. Zároveň by studium mělo žáky se studijním po-
tenciálem motivovat k dalšímu vzdělávání. 

Důležitou předností studia v naší škole je všestrannost - žá-
ci se připravují na budoucí povolání v tématech chovatelských,
výcvikových i sportovních. V tomto ohledu je působnost školy
ojedinělá, žádné jiné obdobné vzdělávací zařízení v ČR ta-
kové možnosti nemá. 

Škola navazuje i mezinárodní kontakty - v minulosti
v rámci programu Sokrates, v posledních letech v programu
Leonardo podporovaném Evropskými fondy. Vybraní žáci za
doprovodu pedagogů postupně navštívili školy a provozy v Ma-
}arsku, Slovinsku, Francii a Německu. Dostalo se jim tak pří-
ležitosti utvořit si konkrétní představu a chovu koní ve zmíně-
ných zemích, poznat prostředí partnerských škol i procvičit
základy anglického a německého jazyka v praxi. 

Ve třech ročnících studuje až 140 žáků. Komplexní vzdě-
lávací zařízení zahrnuje budovu školy spojenou s Domovem
mládeže, jídelnou, tělocvičnou a hřištěm, nechybí ani vlastní jez-
decká hala.

Veškerá teoretická výuka probíhá v šesti učebnách, včet-
ně počítačové a multimediální třídy. Vedle všeobecných před-
mětů (například český jazyk, anglický nebo německý jazyk, ma-
tematika, biologie, informační technologie, ekonomika, tělesná
výchova) se vyučují i odborné předměty: základy chovu hospo-
dářských zvířat, pěstování rostlin, výživa a krmení, chov koní,
teorie jízdy, dostihový řád a provoz, technická zařízení, životo-
správa jezdce. 

Odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích: pře-
devším Národní hřebčín Kladruby nad Labem (na koních hřeb-
čína ve vlastní jezdecké hale), Šlechtitelský chov koní Kubišta
Měník, Equinní reprodukční centrum Mnětice, stáj Vasury Ko-
lesa a klusácká stáj pana Dobruského v Černé u Bohdanče.
Škola spolupracuje i s dalšími organizacemi a pomáhá zajiš-
novat řadu akcí, jako jsou například výstavy koní v Pardubicích,
Lysé nad Labem, Praze. Žáci stále vystupují na Zemi živitelce
v Českých Budějovicích a zúčastňují se příprav a organizace
řady chovatelských akcí, vozatajských, skokových nebo drezur-
ních závodů.

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
připravuje žáky pro činnost v provozech zajišnujících chov a vý-
cvik koní - pro sportovní, zemědělské, rekreační a další účely.
Absolventi jsou schopni zajiš`ovat výcvik koní pod sedlem
i v zápřeži, pracují ve sportovních a dostihových stájích,
jezdeckých klubech a turistických jízdárnách, uplatňují se
jako průvodci na koních při agroturistice, v centrech hip-
porehabilitace i u jízdní policie. Jsou připraveni pro práci
v chovu koní a odchovu hříbat. Na vzdělání získané ve ško-
le lze navázat na středních zemědělských nebo ekonomic-
kých školách nástavbovým studiem, případně po maturitě
pokračovat studiem na vysoké škole. Každoročně maturuje ně-
kolik bývalých absolventů školy v Kladrubech nad Labem, kte-
ří využili výhodu možnosti získat důkladné koňařské vzdělá-
ní - základ pro další studium a praxi. Ve zmíněných oborech
pracují bývalí žáci kladrubské školy nejen v ČR, ale i v za-
hraničí. 

Ing. Zuzana Bazalová
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Největší událostí tohoto měsíce byla
v Jakub klubu bezesporu oslava desá-
tých narozenin! Čas letí jako voda a už
je to skutečně deset let, co byl náš klub
založen. Za tu dobu prošel obrovským

vývojem a událo se toho vskutku mno-
ho. Každý z pracovníků, který zde za ty
roky působil, tu nechal kousek sebe a po-
sunul klub směrem kupředu. Všem pa-
tří velký dík! Nesmíme zapomenout ani
na dobrovolníky, kteří nám nezištně po-
máhali a pomáhají vykonávat tuto zá-
služnou činnost, a také věnovali klien-

tům část svého času. Zmínit chci také
sponzory a dárce, kteří nás podpořili či
podporují, a také spolupracující a ná-
vazné organizace, které nám pomáha-
jí vykonávat naši činnost a zlepšovat kva-

litu života dětí, které k nám přicházejí.
A že jich dveřmi klubu prošlo již mnoho!
Mnohé z nich jsou dnes již mladí dospě-
lí lidé. A stále přicházejí nové děti, které
naše služby potřebují a vyhledávají. Klub
jim nabízí zázemí, bezpečí, podporu, po-
moc a možnost, jak kvalitně strávit vol-
ný čas. Služba se vyvíjí, mění a všichni se

stále snažíme naplno vykonávat práci,
která nás baví. 

Oslava narozenin probíhala 11. 4.
takřka po celý den. Nejprve jsme si upe-
kli dvoupatrový narozeninový dort a při-
pravili občerstvení. Poté jsme se při pří-
ležitosti desátých narozenin rozhodli pře-
dat dětem čestné uznání za vše dobré,
co dělají a za to, jak na sobě pracují.
Všechny děti bylo za co pochválit a uzná-
ní jim udělalo radost. Poté jsme si připili,
snědli dort a odstartovali jsme diskoté-
ku, kterou jsme uspořádali nejenom pro
naše klienty, ale pro všechny děti z Pře-
louče a okolí. Diskotéku zahájila a první
píseň zazpívala Mája Šmídová. Zpívala
krásně! No a poté se již chopil mixážní-
ho pultu DJ Carlos. Rádi bychom mu
poděkovali, jelikož nám pouštěl hudbu
a vytvářel atmosféru z dobré vůle a bez
nároku na odměnu. Díky☺! Tanec byl
proložen řadou soutěžních úkolů, které
musely děti plnit. Připravená byla také
tombola s drobnými cenami. Akce se
vskutku vydařila. 

V první polovině měsíce probíhaly ve-
likonoční svátky. Zašli jsme na vrbové
proutky a všichni kluci si upletli pomláz-
ku. Holky zdobily kraslice, vajíčka, vyrá-
běly velikonoční dekorace. Již tradičně
jsme zašli na kuželky a proběhlo také
keramické odpoledne. Vyhlásili jsme
také tradiční výtvarnou a rukodělnou
soutěž pro žáky všech přeloučských zá-
kladních škol. 

Vzhledem k evropskému roku aktiv-
ního stárnutí a mezigenerační solidarity
jsme se rozhodli jako téma soutěže zvo-
lit „Život ve stáří aneb jednou také
zestárneme“. Výsledky výtvarné soutě-
že budou vyhlášeny v průběhu Dne pro
rodinu 13. 5. 2012 a všechna díla bu-
dou následně vystavena v městské kni-
hovně. 

Tématem měsíce dubna bylo „Život-
ní prostředí“. S dětmi jsme vyráželi do
terénu a prováděli jsme v lese a okolní
přírodě jarní úklid. Lidé stále zapomí-
nají, že příroda není odpadkovým ko-
šem&. Jelikož duben byl nabitý přípra-
vami na oslavu a velikonoční svátky,
ponecháme si toto téma i do měsíce
května, abychom se mu stihli věnovat,
jak se patří☺. 

Tým Jakub klubu
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Jakub klub letos slaví 10. výročí !!!



Naše služba začala fungovat od 1. 9.
2011. V současné době máme v péči
10 rodin na Přeloučsku, které nám do-
poručil OSPOD Přelouč. V rodinách po-
skytujeme jak přímou pomoc - potraviny,
oblečení, nábytek, hračky apod., tak so-
ciální služby - výchovně vzdělávací a ak-
tivizační činnosti, zprostředkování kontak-
tu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, nebo pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.
V době našeho působení jsme už něko-
likrát prosili čtenáře Roštu o darování
potřebných věcí pro naše uživatelské ro-
diny. Nasbírali jsme dostatek oblečení,
které jsme te} na jaře znovu do rodin
rozváželi. Někteří dárci se nám hlásí už
sami pravidelně a opakovaně, jak po-
stupně vyřazují oblečení a hračky po
svých dětech, dávají je pro potřeby na-

šich uživatelských rodin. Všech pravidel-
ných dárců si velmi vážíme a moc jim
děkujeme.

Nyní se opět s důvěrou obracíme na
všechny dobré lidi s prosbou o darování
věcí, které v rodinách chybějí a naši uži-
vatelé nemají finanční prostředky na je-
jich zakoupení. Do našich uživatelských
rodin bychom naléhavě potřebovali: dět-
skou postýlku, žehličku, vysavač, prač-
ku. Pokud byste si kupovali nový spotře-
bič a ten starý byl ještě funkční, rádi si
pro něj přijedeme a neprodleně předáme
do našich rodin. Za dětské knížky, hračky,
výtvarné pomůcky jsme také vždy vděční,
těchto věcí je v rodinách zpravidla trvalý
nedostatek. Předem děkujeme všem, kte-
ří nezůstanou lhostejní k naší prosbě.
Ozvěte se prosím na tel. 731 598 914, ne-
bo na email hudcova.charita@seznam.cz.

Rita Hudcová, vedoucí služby
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Květen je měsíc Panny Marie
Prožíváme Květen, čas lásky☺. V tomto

měsíci se druhou neděli slaví i svátek ma-
tek. Musíme být stále vděčni za to, že jsme
tady díky mamince, která nás nosila v lů-
ně, porodila, chovala a vychovala. (I táto-
vi)! Bohužel vzájemné zranění ve vztazích
i od rodičů si neseme v sobě všichni. Pře-
devším z nedostatku lásky a projevených
citů, nebo nedostatku pozornosti, pochva-
ly, a ujištění že jsem milován bez podmí-

nek, chtěný a hodnotný… Ježíš přichází na svět z lůna Ma-
rie a přichází lidem na pomoc. Sv. Lukáš 4,18-19; píše: „Duch
Hospodinův mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou
zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým
vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych
vyhlásil léto milosti Hospodinovy“. Skutečně jeho Láska chce
zasáhnout lidská srdce, aby uzdravovala tyto rány. My křesna-
né se mu svěřujeme přímo, nebo skrze jeho matku Marii. Jako
každá mateřská láska, i její láska pomáhá lidským dětem. Pa-
pež Jan Pavel II. prohlásil, že atentát 13. 5. 1981 přežil díky zá-
sahu Panny Marie, která „vychýlila ruku atentátníka“ a vyope-
rovanou kulku pak vložil do korunky P. Marie o výročí jejího
zjevení v Portugalsku ve Fatimě dne 13. 5. 1982. Modleme se
proto i my za naše matky a uzdravení vzájemných vztahů k Pan-
ně Marii. Maminky, děkujeme Vám za oběn a péči. 

P. Pilka Lubomír. 

Noc kostelů 2012
Noc kostelů se bude v České a Rakouské republice konat

v pátek 1. června 2012 a také nově i na Slovensku. Letošní
3. ročník nese motto: „Vy všichni jste děti světla. Nám nevlád-
ne noc ani temnota“ (1 Sol 5,5) 

Noc kostelů 2012 je:
" pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání

a k objevování krásy křesnanských výtvarných a architekto-
nických pokladů,

" projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy sta-
věli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se
podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování
a dovednosti,

" nabídkou zakotvené křesnanské spirituality, modlitby a služ-
by potřebným,

" znamením živé spolupráce křesnanských církví (ekumenis-
mus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a set-
kání s křesnanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zá-
roveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mno-
ho možností, jak citlivě přiblížit křesnanství, církev, víru - a každý
si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit,
nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat ná-
vštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. 

Informace o Noci kostelů lze sledovat na webových stránkách:
www.nockostelu.cz

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi

DEN PRO RODINU
- NEDĚLE 13. 5. 2012

Pod záštitou krajského radního 
Ing. Pavla Šotoly

13.30 - 15.00 
Připravují: Jakub klubu, RC Kubíček,
Orel Přelouč, RC Sluníčko, DDM, 

Junák Přelouč, Český rybářský svaz
Přelouč a pracovnice OSPOD 
(ocenění Společnost přátelská

rodině 2009 a 2010) 
Program:
13.30 Vyhlášení výsledků a předání

ocenění výtvarné a rukodělné
soutěže žáků Život ve stáří,
aneb také jednou zestár-
neme

14.00 hry a soutěže pro celé rodiny
14.30 malování na asfalt na téma 

Moje babička, můj dědeček
15.00 vyhlášení výsledků a ocenění☺

SRDEČNĚ ZVEME CELÉ RODINY! 

Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz



Slovo k mottu 
Noci kostelů 2012

Vy všichni jste děti světla. Nám nevlád-
ne noc ani temnota. Srov 1 Sol 5,5

Mám rád noc. Když všechno utichne a temnotu kolem mě
jen tu a tam naruší světlo okolních lamp, anebo když v příro-
dě kontury stromů ozařuje pouze světlo hvězd. Mám rád noc.
I proto, že po uspěchaném dni se často právě pozdě večer mo-
hu chvíli soustředit i sám pro sebe. Mám rád noc. Svým kouz-
lem a určitou tajemností dává prostor pro myšlenky, pro ztiše-
ní, pro zklidnění těla i duše. Ano, mám rád noc… A přesto… 

Posláním člověka na zemi není být sám pro sebe. To by-
chom neměli ani my na co a na koho navázat, protože by nám

naši předkové nezanechali žádný vynález, žádnou myšlenku,
žádnou zkušenost. Naším posláním je ten časově i prostorově
omezený čas dobře využít k tomu, aby se na této zemi žilo
snáz a lépe především jiným. Dát svůj život neznamená pou-
ze nechat se umučit, skočit do ohně, hodit se pod jedoucí au-
to, abychom zachránili ohroženého jednotlivce. Celé lidstvo je
totiž permanentně v ohrožení. Nejen obecně, abstraktně jako
pojem. Ale především konkrétně - ta část lidstva, která žije ko-
lem nás i v nás. Je v ohrožení idejí a myšlenek, které zabíjejí
to, co odlišuje člověka od ostatního tvorstva: schopnost obě-
tovat se, dělat něco pro jiné, aniž bychom čekali za to odměnu
a pochopení. Dělat to jen tak, protože je to tak dobré a správ-
né. Žít a být pro druhé. 

A to jde především přes den. Kdy můžeme v plné síle a za
světla vydávat o tomto poslání člověka osobní svědectví. V ho-
dinách, kdy se otevírají brány škol, úřadů, firem a kanceláří,
kdy vyjíždějí v hustější frekvenci auta, autobusy, tramvaje i vla-
ky, kdy se potkávají lidé a vzájemně se ovlivňují svými rozho-
vory, názory i životními postoji. 

Mám rád noc. Když všechno utichne a já nerušen hlukem
dne můžu nechat hlavou plynout myšlenky o tom, jak vlastně
chci žít a proč. Pak ale je dobré si jít odpočinout. Abych mohl
ráno po probuzení všechna ta dobrá předsevzetí, všechny ty
ideály začít uskutečňovat. Protože nejsme děti noci. Nejsme
děti tmy, nepatříme temnotám. Všichni jsme děti světla. A o těch,
co tvrdí, že jsou zrozeni z Boha, by to mělo platit dvojnásob.

Srov. 1 Sol 5,5 
Autorem slova k mottu Noci kostelů 2012 je ICLic. Miloš

Szabo, koordinátor Noci kostelů v pražské arcidiecézi. 
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Napsali nám !

NOC KOSTELŮ 1. 6. 2012
V PŘELOUČI

Římskokatolická farnost
Kostel sv. Jakuba staršího

Program:
17:00 Zahajovací koncert dechové hudby

HARMONIE 1872 KOLÍN 
v kostele sv. Jakuba

17:50 Slavnostní zvonění
Rozezvučením všech zvonů na věži kostela

18:00—18:15 Přivítání a ekumenická modlitba 
v kostele sv. Jakuba

a
18:15—20:00 Putování po Přeloučských chrámech

Po slavnostním zahájení se společně vydáme na putování 
po Přeloučských chrámech. Začneme v kostele sv. Jakuba 

Římskokatolické církve, poté navštívíme kostel Českobratrské
církve evangelické a dále sbor Církve československé Husitské.

18:15—20:00 
Program pro rodiny s dětmi a mládeží

Srdečně zveme rodiny na program přichystaný speciálně pro ně.
Čeká vás dobrodružné putování po kostele 

a výroba malých dárků. PřijMte!

20:30 Koncert chrámového sboru 

AD LIBITUM
21:30 prohlídka kostela, varhan, zvonů;

22:00 Mše svatá pouze při svíčkách 
v kostele sv. Jakuba

23:00—24:00 
duchovní rozhovor s knězem, tiché posezení v kostele,

osobní a společná modlitba za město Přelouč 

Po celou dobu možnost občerstvení
Vstup je zdarma

Noc kostelů 1. 6. 2012
Sbor Tůmy Přeloučského

Církve československé husitské

Program: 
18:00—18:15 Přivítání a ekumenická modlitba

v kostele sv. Jakuba
a

Putování po Přeloučských chrámech
Po slavnostním zahájení se společně vydáme na putování
po Přeloučských chrámech. Začneme v kostele sv. Jakuba

Římskokatolické církve, poté navštívíme kostel 
Českobratrské církve evangelické 

a dále sbor Církve československé Husitské.

18:30—21:30 
připraven program pro děti

prohlídka sboru, liturgických předmětů, varhan
výstava fotografií Miloslava Čejky

21:30 ztišení v modlitbě se zpěvy z Taizé

Po celou dobu možnost občerstvení
Vstup je zdarma



V sobotu 14. 4. se na celé dopoledne sešly ženy různých
věkových kategorií ve velkém sále sokolovny. Vyměnily své ob-
vyklé sobotní povinnosti za možnost zacvičit si a získat pocit,
že udělaly něco dobrého pro své tělo i duši. Cvičitelky sportov-
ního a relaxačního centra Sonia připravily program, ze kterého
si každá nejen vybrala to svoje oblíbené, ale zároveň zkusila

nějaké cvičení nové. Čtyři hodiny uběhly s dance aerobikem,
chi-toningem posilováním a protahováním velmi příjemně,
a proto doufáme, že se taková akce brzy zopakuje.

(Další fotografie jsou na stránkách studia Sonia nebo na
rajče.net)

J. Lelková

Ti, co neopouštějí Sokol, i když se vše nedaří, se sešli kon-
cem března na Valné hromadě, aby zhodnotili uplynulý rok.
Zástupci města se však stejně jako loni omluvili. Za činnost je
nutné pochválit oddíl nejmladšího žactva, který je tradičně nej-
početnější, dále pak oddíl gymnastiky, který získal nové členy

a zajišnuje úspěšně účast na závodech sokolské všestrannosti,
rovněž také oddíl stolního tenisu, který zajistil s pomocí grantu
a sbírky úpravy pro zlepšení svých hracích podmínek. Účast na
letošním Všesokolském sletu zabezpečí oddíl Věrná garda, kte-
rý se již těší na vystoupení v Praze.                          Výbor TJ
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Valná hromada v TJ Sokol Přelouč

První cvičební kongres v Přelouči



Jižně od Přelouče v nadmořské výšce 248 m nalezneme
vesničku se jménem Poběžovice. Její původní název byl Pobě-
hovice, pravděpodobně znamenal ves lidí Poběhových. Odkud
se vzalo příjmení Poběh? Pravděpodobně vzniklo ze slova po-
běh, jímž byli označováni tuláci, nebo též zběhlící od víry. Na
konci 14. století na zdejší tvrzi sídlili vladykové, bratři Staněk
Slaměnec a Martin - Slaměnkovci z Poběžovic. Byli to podle
všeho velmi vlažní křesnané. Měli totiž ze svého poplužního
dvora v Poběžovicích platit desátky, tehdy určité poplatky fa-
ráři v Lipolticích. To nejen že zanedbávali, ale ještě k tomu se
snažili faráři Václavovi bránit v užívání dvou rybníků na Po-
běžovických gruntech. Po dlouhých sporech a tahanicích na-
konec ustoupili. Staněk se tak na podzim roku 1399 musel
zavázat dávat faráři 10 měřic obilí a i s rybníky nedělat další
patálie. Ve středověku nebyla ještě jednotná soustava měr a vah.
Měřici se říkalo také strych, nebo korec a představovala 93 li-
trů. Zápis z roku 1399 o neplatících vladycích z „Poběhovic“ je
první písemnou zmínkou o této vesnici. 

V 60. letech 15. století byly Poběžovice vypleněny uherský-
mi vojsky krále Matyáše, který táhl proti Jiřímu z Poděbrad. Vy-
páleno bylo ostatně mnoho okolních tvrzí vojskem Matyáše
Korvína. Ten vpadl do země v čele křížové výpravy proti kacíř-
ským Čechám vyhlášené papežem Piem II. roku 1469. Důvodem
bylo papežské zrušení kompaktát, která se v českých zemích
dodržovala a která uznávala katolické i kališnické vyznání.
Papež chtěl, aby Jiří z Poděbrad kališnictví přestal tolerovat a sjed-
notil církev ve své zemi. Češi byli ale od dob husitských válek
nábožensky rozděleni na dva tábory. Potvrdit jedno a zavrh-
nout druhé vyznání by znamenalo domácí krvavý konflikt, pro-
to se Jiří, sám kališník, snažil být králem dvojího lidu. Papež dal
Jiřího z Poděbrad do klatby a vyhlásil křížovou výpravu. 

V únoru 1469 se Matyáši Korvínovi podařilo zlomit odpor
celé Moravy a rychle vpadl do Čech. Byla spousta sněhu a ces-
ty dosti neschůdné. O to děsivěji zapůsobil bleskurychlý pochod

uherské armády, která z Brna k Čáslavi dorazila už za šest dní.
Jenže u Vilémova v Železných horách padl do pasti: byl obklí-
čen a musel kapitulovat, tak se rychlý útok změnil v porážku. Ale
toto ještě nebyl definitivní konce války. Křížová výprava skon-
čila až Jiříkovou smrtí roku 1471.

Poběžovice - obrázek rybníka Rosol

V roce 1542 byla poběžovická pustá tvrz prodána i se vsí
Jiřímu Gerštorfovi z Gerštorfu. Roku 1620 se Gerštorfové zú-
častnili bity na Bílé hoře a roku 1623 přišli o majetek, který kou-
pil Kryštof Šimon, svobodný pán z Thunu.

Farou patřily Poběžovice do Lipoltic, školou do Choltic a poz-
ději i do Lipoltic. Současné Poběžovice se řadí ke členům svaz-
ku obcí Podhůří Železných hor. Mezi zajímavosti tohoto regionu
patří meteorologická stanice, která se nachází mezi Poběžo-
vicemi a Cholticemi a poskytuje přes internet aktuální infor-
mace o stavu počasí.

Volně zpracováno dle archivních materiálů
a poběžovické kroniky.

Marcela Danihelková
(regionální dějiny)
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Přeloučáci, poznávejte Přeloučsko !

Poběžovice

Ukrytí je vedle evakuace nejúčinnější ochranou obyvatel-
stva před působením škodlivých látek a fyzikálních jevů v důsled-
ku průmyslových havárií, nebo při použití zbraní hromadného
ničení. Téměř dokonalou ochranu poskytují stálé tlakově odol-
né úkryty (speciální, většinou podzemní železobetonové stav-
by), které jsou určeny k ochraně osob při vojenském ohrožení,
ale nelze je z mnoha důvodů využít k okamžité ochraně ohro-
žených osob např. v důsledku průmyslové havárie. V těchto
případech je vhodné se ukrýt co nejrychleji v nejbližší budo-
vě - tzv. improvizované ukrytí a případně použít improvizo-
vané prostředky individuální ochrany. 

Víte, jak se účinně chránit?
# Ukryjte se co nejrychleji v nejbližší vhodné budově (míst-

nosti) od místa, kde vás zastihlo varování. Přirozené ochran-

né vlastnosti staveb výrazně snižují účinky škodlivin ve srov-
nání s volným prostorem.

# Optimální místo pro ukrytí je prostor na odvrácené straně od
úniku nebezpečné látky a v centrální, nikoliv obvodové par-
tii budovy.

# Ochranné vlastnosti zvoleného úkrytu zlepšíte uzavřením
oken a dveří a jejich oblepením páskou, uzavřením větrání
a vypnutím klimatizace, utěsněním průduchů budovy - klíčo-
vé otvory, dveřní výřezy pro poštu, větrání spíží a vyústění
odsavače par.

# Svoji ochranu při nutném krátkodobém pobytu v zamoře-
ném prostoru (např. při opuštění úkrytu při nařízené evakua-
ci) zabezpečíte použitím improvizovaných prostředků indi-
viduální ochrany v prvé řadě dýchacích cest, očí a povrchu
těla.

# Zabezpečte si poslech rádia a televize, případně hlášení po-
kynů v místě. V úkrytu vyčkejte do doby pominutí účinků škod-
livin, respektive do doby vyhlášení evakuace.

Eva Kuthanová
HZS Pardubického kraje

HASIČI OBČANŮM



Letošní, již 11. ročník přehlídky čin-
nosti sdružení dětí a mládeže a středisek
volného času, klepe na dveře. Ve čtvrtek
24. a v pátek 25. května 2012 se Chrudim
zaplní usměvavými dětmi, které budou
mít jediný cíl - Bambiriádu.

Občanské sdružení Altus, které akci
v Chrudimi pořádá, přichází i letos s ma-
lou změnou. „Po dvou letech jsme se
rozhodli přesunout Bambiriádu do par-
ku Střelnice. Zde využijeme většího pro-
storu jak pro samotnou prezentaci orga-
nizací, tak i doprovodný program“ říká
Martin Benák, předseda sdružení.

Program pro návštěvníky zde bude
mít zhruba 30 organizací, které zde bu-
dou prezentovat svoji činnost. „U stánku
Občanského sdružení Altus můžete využít
skákací hrad nebo si zahrát deskové hry
v rámci projektu Hrajeme si s Chrudim-
kou, které pro vás připraví Chrudimka.cz“
upřesňuje Jaromír Zajíček, šéfredaktor
portálu.

Generální partner Bambiriády, FLEXI
životní pojištění, s sebou přiveze kupu
zábavy pro malé i větší děti. Těšit se mo-
hou na kreslení na obří roli papíru a na
výrobu papírové čepice spojenou s foto-

soutěží o dvacet báječných cen. Pro od-
vážnější je připraven speciální simulátor
surfování, s nímž budou mít děti skuteč-
ně pocit, že sjíždí divoké vlny. 

K chrudimské Bambiriádě neodmy-
slitelně patří i pódiový program. „Kromě
vystoupení různých souborů z Pardubic-
kého kraje se můžete těšit na rekordma-
na ve foukání bublin - Matěje Kodeše.

O hudební vyplnění se postará zpěvač-
ka Leona Šenková, kterou můžete znát
ze soutěže Česko-slovensko hledá Su-
perStar“ dodává Matěj Zelinka, progra-
mový koordinátor.

Bambiriáda v Chrudimi probíhá za
přispění Pardubického kraje, města Chru-
dim a dalších partnerů. Hlavním organi-
zátorem je Česká rada dětí a mládeže.

Další informace získáte na celostát-
ním webu www.bambiriáda.cz nebo na
www.bambiriada.chrudimka.cz, kde na-
leznete i fotogalerie z loňských ročníků.

Konec dubna je čas, kdy místní ry-
bářská organizace pořádá každoročně
rybářské závody. Letošní sérii odstartova-
ly dětské, které se uskutečnily v neděli
22. dubna. Pořadatelé v poměrně chlad-
ném nedělním ránu přivítali na startu
48 dětských závodníků a závodnic, spo-
lu s jejich doprovodem. 

Vlastní závod byl jako vždy rozdělen
na dva poločasy s půlhodinovou přestáv-
kou na občerstvení - poskytované pořá-
dající organizací pro závodníky zdarma,
a po které si závodníci vyměnili pozice. 

Po ukončení závodu v 11.30 byly spo-
čítány výsledky (každý cm ulovené ryby
představuje 1bod a pokud se jedná o ka-
pra, připisuje se bonifikace 50 bodů) a ty
pak ve 12 hodin vyhlášeny.

Vítězem se stal Dan Rychter z Pře-
louče se ziskem 1 067 bodů, na druhém
místě se umístil Marek Pižl s 820 body
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Dětské závody na Komoře

Bambiriáda se vrací na Střelnici

Inzerce



Pardubice (13. 4. 2012) - Zastupitelstvo
Pardubického kraje ve čtvrtek schvá-
lilo rozdělení pěti milionů korun pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Krajskou dotaci využijí sbory na zlep-
šení materiálně-technického vybave-
ní. Pořizují si za tyto prostředky nejen
zásahové obleky a přilby, ale zejmé-
na dopravní vozidla a další nezbytnou
techniku.

„Dotace z Pardubického kraje jsou
na rozdíl od státních stabilní. Navzdory
stále sílícím úsporným opatřením drží
kraj poslední čtyři roky dotaci ve stejné
výši, protože dobrovolní hasiči sehráva-
jí klíčovou roli nejen v ochraně lidí a ma-
jetku, ale také v rozvoji společenského
života v obcích,“ vysvětluje postoj kraje
hejtman Radko Martínek. Peníze se roz-
dělují podle pravidel schválených na ce-
lé volební období. Obce podávají žádosti
na kraj, kde se sumarizují. Návrh rozdě-
lení dotací posuzuje odborná komise,
v níž jsou zastoupeni profesionální i do-
brovolní hasiči. „Ti nejlépe vědí, jestli jsou
požadavky obcí reálné a kam je potře-
ba peníze směřovat,“ dodává hejtman
Martínek. 

Starosta krajského Sdružení dobro-
volných hasičů Čech, Moravy a Slezska
Josef Bidmon vždy informuje starosty
okresních sdružení, návrh rozdělení do-
tací konzultuje i s vedením HZS Pardubic-
kého kraje: „Dbáme na to, aby dotace by-
ly rozdělovány rovnoměrně a reagovaly
na potřeby hasičů v jednotlivých místech.

Současně aby naplňovaly plošné pokry-
tí území kraje a předurčenost jednotek
k zásahům.“ Starosta Bidmon je přesvěd-
čený, že díky zavedenému systému se
daří postupně obměňovat vozový park.
Staré avie nahrazují mikrobusy, na které
kraj přispívá částkou 120 tisíc korun. 

Rozdělení dotací za několik posled-
ních let Pardubický kraj zveřejňuje na
svých internetových stránkách, kde se kaž-
dý může přesvědčit o tom, kolik peněz
jednotlivé obce obdržely. „Krajské pení-
ze jsou pouze příspěvkem, protože obce
mají na základě zákona o požární ochra-
ně povinnost zřizovat svoji jednotku a sa-

mozřejmě ji také materiálně i finančně
zabezpečovat,“ vysvětluje princip podpo-
ry dobrovolných hasičů vedoucí odděle-
ní krizového řízení Krajského úřadu Par-
dubického kraje Aleš Boňatovský. 

Pardubický kraj podporuje činnosti
jednotek dobrovolných hasičů od roku

2002. Od té doby se částka vyšplhala
z 800 tisíc korun až na 5 milionů. Změ-
nil se také systém přidělování peněz.
Určují ho jasná a všem dopředu známá
pravidla, která jsou veřejně dostupná na
webu Pardubického kraje (http://www.par-
dubickykraj.cz/financni-podpora-jedno-
tek-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci).
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Kraj posílá pět milionů dobrovolným hasičům

Stratílkův hasicí vůz vyrobený přímo pro obec Pustina

a na třetím mistě Jana Kubátová se
724 body. Na dalších místech to pak by-
li Josef Lauryn, Ondřej Husák, Jan Rozkoš-
ný, Michal Kutílek, Kateřina Březinová,
Matěj Procházka a Vítek Rozkošný.

Celou startovní a výsledkovou listinu
najdete samozřejmě na webových strán-
kách organizace, kde je doplněna i řa-
dou fotografií ze závodů.

Po vyhlášení výsledků a předání cen -
- kromě pohárů pro vítěze a prvního mís-
ta to byly věcné ceny s tím, že nějakou,
alespoň drobnou cenu obdržel každý
z účastníků - byl závod ukončen.

Závěrem snad jenom několik statistic-
kých čísel - celkem bylo chyceno 322 ryb

z toho 17 kaprů. Celková délka ulovených
ryb je 6 812 cm.

Největší ulovenou rybou byl kapr 60 cm -
- ulovil Adam Zeman. JP.
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Duben je již tradičně posledním měsícem florbalové se-
zóny. Většina z čtenářů Roštu, kteří pravidelně sportovní dění
sledují, jistě zaregistrovala Českou televizí vysílané Superfiná-
le florbalové extraligy mužů, kdy 21. dubna v napínavém sou-
boji Tatran Střešovice obhájil titul gólem až v prodloužení. I re-
gionální soutěže dospěly ke svému konci v této sezóně a proto
se postupně budeme zabývat konečnými výsledky jednotlivých
družstev Orla Přelouč. V tomto čísle to bude dle výsledků nej-
lepší družstvo oddílu:

OREL PŘELOUČ - STARŠÍ ŽÁCI:
Starší žáci potvrdili v nejvyšší lize své kategorie, která se

hraje v rámci jednotlivých krajů, kdy následně vítěz krajské li-
gy postupuje do celorepublikového finále, že nám v Přelouči
roste další nadějná generace mladých florbalistů. Konečné dru-
hé místo v Pardubické lize je totiž zatím nejlepším umístěním
přeloučských starších žáků v historii oddílu!

V konečné tabulce pak tým Orla Přelouč nakonec přesko-
čilo o pouhé 2 body družstvo Sokola Pardubice, jehož základ-
na je nepoměrně širší, než dovolují možnosti přeloučského od-
dílu. Přitom vzájemné 3 zápasy skončily celkem vyrovnanou
bilancí: 23. října 2011 - 8:3 pro Orel Přelouč, 10. prosince 2011 -
- 1:1 a 26. února 2012 - 1:5 pro Sokol Pardubice.

Jako rozhodující z hlediska celkového umístění se nako-
nec ukázala série 5 zápasů bez vítězství na přelomu února
a března letošního roku, která právě začala již zmíněnou pro-
hrou s v té době druhým celkem Sokola Pardubice. Zejména
následné ztráty s týmy Svitav, Chrudimi a Orlicka-Třebovska by-
ly celkem zbytečné. Právě v tomto konci sezóny se při některých
vynucených absencích projevila širší základna pardubického
týmu. Realizační tým v čele s trenérem to mrzelo o to víc, že hi-
storická účast na celorepublikovém finále tak týmu utekla o pou-
hé 2 bodíky poztrácené někdy až
trošku příliš lehkovážně.

Přesto se jedná v historii od-
dílu o nejlepší umístění starších
žáků. Skončit s přehledem před
týmy z Vysokého Mýta, Chrudimi,
Svitav a Litomyšli, vesměs historic-
ky úspěšných středisek florbalu
v kraji, se jistě cení. Je to o to zřej-
mější, že právě trenér přeloučských
starších žáků Milan Koubek st. byl
ligovou komisí Pardubického kra-
je vybrán jako hlavní trenér kraj-
ské reprezentace na celorepubli-
kové mistrovství krajských výběrů,
které proběhne v květnu letošní-
ho roku.

V oddílu Orla Přelouč se tak
před další sezónou jistě můžeme
těšit na výkony dorostu, kam větši-
na kluků po prázdninách přejde.
Pokud tedy mimo florbalové akti-
vity a starosti (a to nejen školní
povinnosti:-) nebudou mít až pří-

liš negativní vliv na tréninkovou morálku. Zatím tomu tak na-
štěstí není a tréninková píle kluků je výborná.

KONEČNÉ TABULKY PARDUBICKÉ LIGY STARŠÍCH ŽÁKŮ:

Družstvo Z V R P   Body  BV  BO
1. Sokol Pardubice 21 14 2 5 44 114: 68
2.Orel Přelouč 21 13 3 5 42 104: 64
3. FTC Vysoké Mýto 21 11 4 6 37 102: 69
4. FBC Piráti Sokol Chrudim 21 10 2 9 32 75: 88
5. FbK Orlicko-Třebovsko 21 9 1 11 28 103:103
6. FbK Svitavy 21 9 0 12 27 102:136
7. FBC Peaksport Litomyšl 21 8 1 12 25 92: 93
8. FbK Česká Třebová 21 3 1 17 10 58:129

SESTAVA DRUŽSTVA STARŠÍCH ŽÁKŮ:

Gólmani: Vašek Kumstýř, Miloš Kot.
Obránci: Dan Pitřík, Lukáš Pitřík, Václav Kmoníček, Radek

Mareš, Patrik Zeman, Pavel Lomič, Michal Bulis,
Honza Boura.

Útočníci: Milan Koubek ml., Honza Školník, Honza Volejník,
Michael Bleha, Jakub Huška, Vojta Klenka, Pepa
Samek, Luboš Jirák, Lukáš Jedlička.

Hlavní trenér: Milan Koubek ml.
Asistenti trenéra: Martin Šetina, Honza Bureš.
Kustod a duše týmu: Šárka Pleskotová.

Na závěr článku pak družstvo starších žáků děkuje spon-
zorům, bez jejichž přispění by činnost družstva na tak kvalitní
úrovni nebyla možná: Skupina ČEZ - hlavní sponzor mládeže
florbalu Orla Přelouč, Stavební podnik Přelouč s.r.o. - sponzor
dopravy, Město Přelouč, Pardubický kraj, JP Sport Přelouč
(www.florbalka.cz).                                   Mirek Kumstýř

Orel Přelouč - oddíl florbalu
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Inzerce !

Město Přelouč, Kulturní služby města Přelouče 
a M. Bečička s kolektivem 

srdečně zvou občany 
na pokračování úspěšného pořadu

VEČER S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE

dne 16. května 2012 od 18.00 hodin
ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ

Vstup zdarma

Inzerce

Inzerce
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