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! Zprávy z radnice 

64. schůze rady města proběhla
28. 1. 2013. Radní na ni mimo jiné pro-
jednali návrh rozpočtových opatření VI roz-
počtu města pro rok 2012. Projednán byl
i zápis z jednání bezpečnostní a doprav-
ní komise ze dne 8. 1. 2013. Předmětem
jednání byl mimo jiné podnět ředitele
Technických služeb města Přelouče Kar-
la Šilhavého - umístění zákazového do-
pravního značení (zákaz stání) v blízkos-
ti Přeloučské polikliniky a.s. především
ul. Přemyslova. K 8. 1. 2013 byl oficiálně
spuštěn provoz nového parkoviště Pře-
loučské polikliniky a.s. se zpoplatněným
stáním. Do doby příštího zasedání komise
doporučuje situaci na přilehlých místních
komunikacích sledovat a poté vyhodno-
tit zda provozem parkoviště nedojde k eli-
minaci problému odstavování vozidel na
místních komunikacích Libušina a Pře-
myslova. 

Rada města rovněž souhlasí s podá-
ním žádosti do Operačního programu
životní prostředí pro získání dotace na

zateplení budovy č. p. 845 v Kladenské
ulici v Přelouči (JUNÁK). Na zateplení to-
hoto objektu byla v roce 2011 pořízena
projektová dokumentace a energetický
audit. V roce 2012 byl vzhledem ke změ-
ně tepelné normy revidován energetický
audit. Dá se říci, že rozhodující dokumen-
ty pro podání žádosti město má, zbývají-
cí doklady bude možné dodat do 60 dnů
od data podání žádosti. Investiční náklad
byl projektantem v roce 2011 spočítán
na cca 3 miliony Kč, dá se odhadnout,
že by se spoluúčast města mohla pohy-
bovat okolo cca 800.000 Kč. Rozpočet
města na rok 2013 s těmito náklady ne-
uvažuje, muselo by být řešeno v rámci
Rozpočtového opatření I.

Rada města schvaluje příspěvek ve
výši 5 tis. Kč Svazu tělesně postižených,
MO Přelouč na lázeňské, kulturní a spor-
tovní aktivity v roce 2013, 5 tis. Kč o. s. Au-
to-Moto veteráni Přelouč na výdaje sou-
visející s pořádáním 6. ročníku Rallye Že-
lezné hory v roce 2013, 10 tis. Kč Klubu

českých turistů Přelouč na úhradu ener-
gií v roce 2013, 5 tis. Kč SDH - okrsek č. 14
na výdaje spojené s činností pro mládež
a hasičské soutěže v roce 2013, 15 tis. Kč
ČHJ HS Přelouč na zajištění dopravy na
soutěžích a na pořádání dětského let-
ního soustředění ZDERAZ v roce 2013,
10 tis. Kč Oblastní charitě Červený Kos-
telec, středisku Domov sv. Josefa Žíreč na
provozní výdaje v roce 2013, 25 tis. Kč
sboru J. B. Foerster Přelouč na úhradu
cestovného sbormistra v roce 2013. 

65. schůze Rady města proběhla
v pondělí 11. 2. 2013. Radní na ni schvá-
lili změnu jízdního řádu linky č. 655101
městské hromadné dopravy v Přelouči
s účinností od 3. 3. 2013. Změna jízd-
ního řádu MHD Přelouč byla navržena
z těchto důvodů: 
1. Připomínka cestujících - uspíšení spo-

je č. 2 tak, aby byl zajištěn přestup na
osobní vlak směr Kolín s odjezdem
4.53 hod.

2. Uzavření nové smlouvy s Pardubickým
krajem na zajištění dopravní obsluž-
nosti místních částí Lohenice a Mělice,
kdy s platností od 3. 3. 2013 již nedo-
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jde ze strany Pardubického kraje k ob-
jednání spojů č. 10,25,40 a 45. OREDO
nenahradilo spoje 10 a 25 žádnými
jinými příměstskými autobusy. Spoje
je možné zrušit nebo nadále provozo-
vat a hradit z městského rozpočtu.
Vzhledem k počtu přepravených osob
jsou v návrhu jízdního řádu zacho-
vány. Spojení z Přelouče do Lohenic
a Mělic bude zajištěno příměstským
spojem č. 23 na lince 650620 Přelouč-
-Lázně Bohdaneč - Dolany - Staré Ždá-
nice - Hradec Králové, který bude pře-
trasován přes Lohenice a Mělice a bu-
de odjíždět z Přelouče v 15.25 - jako
náhrada za spoj č. 40. V opačném smě-
ru nebude veden žádný spoj. Spoj č. 45
použilo v listopadu 2012 20 cestují-
cích z Lohenic a 16 cestujících z Mě-
lic, v prosinci 2012 3 cestující z Lohe-
nic a 11 cestujících z Mělic. Vzhledem
k malému počtu cestujících nebyl spoj
navržen do jízdního řádu MHD. Cel-
kové náklady za provozování se zvýší
o cca 80 tis. Kč za rok, roční schvále-
ný rozpočet by neměl být překročen.

Rada také schválila příspěvek ve výši
10 tis. Kč občanskému sdružení Laxus
Nymburk na výdaje související s výkonem
pravidelné terénní kontaktní a sociální
práce v roce 2013 na katastru města,
5 tis. Kč Českému svazu chovatelů, zá-
kladní organizaci Přelouč na nákup čest-
ných cen na velikonoční výstavě drob-
ného zvířectva v roce 2013 a 2 tis. Kč
Hospici Anežky České, Červený Kostelec
na provozní výdaje v roce 2013. 

66. schůze rady města proběhla
25. 2. 2013. Radní na ni mimo jiné
schválili ceník pečovatelských služeb
s platností od 1. 3. 2013. Ceník pečova-
telské služby se od 1. 1. 2008 pro klien-
ty pečovatelské služby neměnil, máme
stanovenou maximální úhradu 100,- Kč
za hodinu. Dle vyhlášky č. 391/2011 Sb.,
v platném znění, je stanovena maximál-
ní úhrada 120,- Kč za hodinu, a to pod-

le skutečně spotřebovaného času nezbyt-
ného k zajištění úkonu. Pro letošní rok je
přiznaná dotace od MPSV na poskytování
pečovatelské služby ve výši 386.000,- Kč,
což je o 131.000,- Kč méně oproti loňské-
mu roku. Vzhledem k této skutečnosti
a k narůstajícím nákladům je nutné schvá-
lit nový ceník pečovatelských služeb. 

Dále rada schválila zadávací podmín-
ky pro zadávací řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce ul. Ko-
menského v Přelouči. „Za účelem zkva-
litnění dopravy v Přelouči bylo radou měs-
ta schváleno v rozpočtovém období na
rok 2013 odstranit nevyhovující místní
komunikaci v ul. Komenského v Přelou-
či a vybudovat kvalitní vozovku vč. bez-
bariérového chodníku a nového veřejné-
ho osvětlení. Stavební úpravy v ul. Ko-
menského budou provedeny v celé délce
od křižovatky s ul. Pražská po křižovatku
s místní komunikací Tůmy Přeloučského. 

Rada rovněž schválila výzvu k podá-
ní nabídky - zadávací dokumentaci k ve-
řejné zakázce „Objekt sociálního zázemí
hokejbalového hřiště. „Stávající provizor-
ní zázemí hokejbalového hřiště je nevy-
hovující a nesplňuje podmínky staveb-
ního zákona. Nově vybudovaný objekt
poskytne odpovídající zázemí jak pro hrá-
če a rozhodčí, tak pro diváky (sociální zá-
zemí). Vnitřní dispoziční uspořádání ob-
jektu splňuje potřeby sportovců - sklad
sportovních potřeb, šatny, umývárny, toa-
lety, klubovna, kancelář, ošetřovna, míst-
nost pro technické vybavení objektu. So-
ciální zařízení budou využívat i diváci
(vč. imobilních). Realizace stavby bude
probíhat v období 05/2013 - 10/2013 za
provozu sportoviště. 

Dále rada schválila poskytnutí dota-
ce pro Junák - svaz skautů a skautek, stře-
disko Přelouč ve výši 50.000,- Kč na úhra-
du provozních nákladů spojených s čin-
ností žadatele v roce 2013, 25.000,- Kč
pro Rodinné centrum Sluníčko Přelouč
na úhradu energií v roce 2013, 50.000,- Kč
pro Římskokatolickou farnost na opravu
kostela v roce 2013 a 25.000,- Kč pro

Charitu Přelouč na úhradu nákladů na
sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením s tr-
valým bydlištěm v Přelouči a místních
částech města. Rada schválila i příspě-
vek ve výši 5.000,- Kč Českému rybářské-
mu svazu místní organizaci Přelouč na
výdaje související s pořádáním 6. roční-
ku HANDICAP FISCH-CUP 2013, zamítla
žádost AMALTHEA, o. s. Chrudim na pod-
poru služby sociálně právní ochrany dě-
tí v roce 2013. Sociální služba je ve měs-
tě zajišqována Charitou Přelouč. 

Na vědomí vzali radní i zápis z jed-
nání komise pro rozvoj města. Členové
komise byli seznámeni s předpokláda-
nou rekonstrukcí chodníků v ulici ČSA.
Komise doporučuje zachovat současnou
podobu a charakter úseku jako při plá-
nované rekonstrukci ulice Obránců míru.
Volné finanční prostředky z rozpočtu měs-
ta doporučuje komise přednostně využít
na zateplení budovy kina, současně s re-
konstrukcí podlahy hlediště a nových se-
daček, rekonstrukci a zateplení budovy
ZUŠ, zateplení budovy Kladenská 845
a výměnu oken a opravu fasády budovy
ZŠ v ulici Kladenská. Současně členové
komise podporují využití nabídky na od-
koupení areálu firmy SVOS městu pro po-
třeby Technických služeb města Přelou-
če za dílčího postoupení některých částí
areálu (prodej, pronájem) dalším subjek-
tům. Na programu byla rovněž diskuze
k problematice parkování v některých lo-
kalitách města - ulice Smetanova, Pře-
myslova atd. Komise byla informována
o záměru rady řešit situaci zpracováním
studie odbornou firmou pro celé město.

mh
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Město Přelouč, Kulturní služby města Přelouče a M. Bečička s kolektivem 
srdečně zvou občany na pokračování úspěšného pořadu

VEČER S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE

dne 26. března 2013 od 18.00 hodin
ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ

Vstup zdarma
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Příspěvek na péči
Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka posky-

tovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění. 

Je určen na úhradu potřebné péče poskytnuté registrovaný-
mi poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či
asistentem sociální péče. 

Příspěvek na péči náleží lidem, kteří jsou z důvodu dlouho-
době nepříznivého zdravotního stavu (stav, který trvá déle než
jeden rok a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické
schopnosti) omezeni ve zvládání základních životních potřeb
a jsou z tohoto důvodu závislí na pomoci jiné osoby. 

Výše příspěvku na péči v roce 2012
Věk Stupeň závislosti (v Kč/měsíc)

I. II. III. IV. 
Lehká  středně těžká  těžká úplná

Do 18 let 3000 Kč 6000 Kč 9000 Kč 12000 Kč
Nad 18 let 800 Kč 4000 Kč 8000 Kč 12000 Kč

Při hodnocení nároku na příspěvek na péči je posuzován
zdravotní stav žadatele, jeho soběstačnost, schopnost zvládat
základní životní potřeby a vést samostatný život (např. schop-
nost samostatného pohybu, orientace zrakem a sluchem, ko-
munikace, schopnost vykonávat osobní hygienu, fyziologické
potřeby, pečovat o své zdraví a domácnost apod.).
Kompetentní úřad: Úřad práce ČR

Řízení o přiznání příspěvku na péči
O příspěvku rozhodují kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR

(http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop).
Žadatel o příspěvek musí vyplnit potřebné formuláře - Žá-

dost o přiznání příspěvku na péči a formulář Oznámení o po-
skytovateli pomoci (tyto formuláře jsou dostupné na:
(http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome) nebo na přísluš-
né pobočce Úřadu práce ČR. 

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR vydávají rozhodnutí
na základě vypracovaného zdravotního posudku Lékařskou po-
sudkovou službou České správy sociálního zabezpečení. 

Podkladem pro vypracování zdravotního posudku jsou ak-
tuální lékařské zprávy a písemný záznam ze sociálního šetře-
ní v domácnosti žadatele. 

Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních vě-
cí ČR. 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Dávky pro osoby se zdravotním postižením upravuje zákon

č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a vyhláška č. 388/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a vyhláška č. 388/2011 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením. 

Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, kte-

rá je určena osobě starší 1 roku splňující následující podmínky:
" není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mo-

bility nebo orientace (nebo které byly přiznány mimořádné
výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu
ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015), 

" opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je do-
pravována. 
Výše dávky: 400 Kč měsíčně. 

Kompetentní úřad: Úřad práce ČR

Příspěvek na zvláštní pomůcku 
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba starší

1 roku, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústro-
jí, těžké sluchové postižení nebo těžké zrakové postižení. 

Podmínkou je, že osoba může pomůcku využívat. Příspěvek
na motorové vozidlo a úpravu bytu může získat osoba starší tří
let, příspěvek na vodícího psa osoba starší 15 let. 

Tam, kde je pomůckou motorové vozidlo, má nárok na pří-
spěvek na zvláštní pomůcku osoba, která má těžkou vadu nos-
ného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou
mentální retardaci. 

Zvláštní pomůcka umožňuje osobě sebeobsluhu nebo rea-
lizaci pracovního uplatnění, přípravu na budoucí povolání, zís-
kávání informací, vzdělávání anebo styk s okolím. 

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dáv-
ka určena, je obsažen ve vyhlášce č.,388/2011 Sb., o provede-
ní některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením.
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Úřad práce ČR 
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Vývoj nezaměstnanosti - okres Pardubice
1/2013

Stav k 31. 1. 31. 12. 31. 1.
Ukazatel 2012 2012 2013

uchazeči o zaměstnání 6 251 6 555 6 995

volná pracovní místa 1 023 747 832

počet uchazečů  
na 1 volné pracovní místo 6,1 8,8 8,4

podíl nezaměstnaných 
na obyvatelstvu v % 5,2 5,6 6,0

V průběhu ledna došlo v okrese Pardubice k opětovnému
nárůstu počtu nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných na
obyvatelstvu vzrostl o 0,4 procentního bodu na 6,0 %. Ucha-
zeči v evidenci dosáhli počtu 6 995, což představuje mezi-
měsíční nárůst o 440 osob, tj. o 6,7 %, meziročně pak nárůst
činil 11,9 %.

Uchazeči v evidenci
KOP k 31. 12. 2012 nově k 31. 1. 2013vyřazenícelkem evidovaní celkem ženy
Přelouč 1 263 227 106 1 384 665

Obce - podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu
Přelouč: 6,5 %, Chvaletice: 7,1 %, Choltice: 7,0 %, Břehy: 5,8 %,
Řečany n/L: 6,8 %.

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Informace: http://portal.mpsv.cz
Kontakty:
Zaměstnanost: 950 144 401-405
Nepojistné dávky - státní sociální podpora: 950 144 501, 502, 504
Hmotná nouze: 950 144 503, 520
Příspěvek na péči: 950 144 521
Dávky pro osoby se zdravotním postižením: 950 144 505, 506
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Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje
pro místní části města Přelouče svoz komunálního velkoob-
jemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení po-
cházejícího z domácností v rámci zpětného odběru.

Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum,
koberce, apod., dále pneumatiky.

Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly
od barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlán-
ky, baterie), apod.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: led-
nice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky,
apod.

Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího har-
monogramu: 

Termín svozu: sobota 9. března 2013

Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služ-
by města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů
a keřů. Svoz se uskuteční pro: 

- město Přelouč

v pondělí 18. března 2013
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

- místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota,
Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) 

v pondělí 25. března 2013
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí,
že svoz bioodpadu zajišqovaný pomocí hnědých plastových ná-
dob bude po zimní přestávce zahájen v týdnu od 2. do 5. dub-
na 2013 v závislosti na dané lokalitě. 

Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické bude možné biologic-
ky rozložitelný odpad ukládat celoročně. Připomínáme provoz-
ní dobu sběrného dvora:

Pondělí 13 - 17 hod. Středa 10 - 15 hod.
Pátek 13 - 17 hod. Sobota 08 - 12 hod.

Na Velikonoční pondělí, tedy 1. dubna 2013, bude sběr-
ný dvůr uzavřený. Otevřený bude mimořádně v úterý 2. dub-
na, a to v době od 13 - 17 hodin. Děkujeme občanům za po-
chopení.
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Jako každý rok přinášíme přehled druhů a množství vámi
sebraných využitelných složek domovního odpadu aq již for-
mou sběrných nádob, prostřednictvím sběrných surovin nebo
formou sběru žáků v základních školách a zároveň celkový pře-
hled produkce domovního odpadu. Domovní odpad zahrnuje
tyto složky komunálních odpadů: využitelný, nebezpečný, ob-
jemný, směsný. V následující tabulce je uveden přehled množ-
ství vyprodukovaného domovního odpadu a to v období od ro-
ku 2009: 

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

A v přepočtu na 1 občana:

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

Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že ač došlo k navýše-
ní celkového množství domovního odpadu, snížilo se množství
odpadu nebezpečného, objemného a směsného, což jsou od-

pady, na jejichž odstranění jsou vynakládány nemalé finanční
prostředky. Je tedy zřejmé, že zvýšení celkového množství domov-
ního odpadu bylo způsobeno zvýšením množství využitelného
odpadu. U finanční odměny za sběr papíru, plastu, skla a za zpět-
ný odběr elektrozařízení došlo i přes nárůst množství sebrané-
ho odpadu v loňském roce k mírnému poklesu, který je dán
jednak menším počtem odevzdaných elektrozařízení a jednak
zavedením a změnou různých bonusů, na kterých je, kromě
množství sebraného odpadu, výše odměny rovněž závislá. 

Následující informace se stále opakují, ale z hlediska pří-
stupu k problému nakládání s odpady je neustálé opakování
zcela na místě. Snahou občanů by mělo být důsledně vytřídit
a předat k dalšímu využití co největší množství využitelného od-
padu. Jedině tak bude snižováno množství odpadů ukládaných
na skládku, kde dochází k neustálému nárůstu poplatku za je-
ho uložení. Do popelnice nebo kontejneru na směsný odpad
patří pouze odpad po důkladném vytřídění všech nebezpečných
složek, všech využitelných složek (papír, plast, sklo, tetrapak, bio,
železo, textil, obuv) a všeho použitého elektrozařízení. Město
Přelouč v tomto směru neustále zlepšuje podmínky pro to, aby
občané mohli třídit s co nejmenším úsilím. V prosinci byly roz-
místěny tři červené stacionární kontejnery na drobné použité
elektrozařízení, které občanům usnadní odevzdávání vyslouži-
lých malých spotřebičů blíže místu jejich bydliště. Prvním rokem
probíhal na třech stanovištích svoz použitého textilu prostřed-
nictvím bílých kontejnerů; tento sběr se osvědčil, neboq tak
bylo sebráno a k dalšímu využití předáno 25,92 t použitého
textilu. Pro představu uvádíme, že uložením tohoto vytříděné-
ho textilu na skládce mezi směsným odpadem by město za-
platilo o cca 32 500 Kč více. V rámci zpětného odběru bylo ob-
čany odevzdáno 703 ks použitých velkých elektrozařízení.

Město Přelouč touto cestou děkuje všem občanům, kteří
svým přístupem k problematice odpadů mají zásluhu na výše
uvedených údajích, dále děkuje svozové společnosti za vstříc-
nou spolupráci, základním školám a sběrným surovinám za
nezištnou pomoc při poskytování podkladů spojených s vyka-
zováním sebraného množství odpadu. 

Na závěr si neodpustíme malou výzvu všem, kdo netřídí vů-
bec nebo třídí málo.. pojxme všichni tím, že budeme svědomi-
tě odpad třídit a ukládat tam, kam patří (nikoliv na zem vedle
kontejnerů) oplatit městu za skutečnost, že nezvýšilo poplatek
za odpad, ač ze zákona mohlo... Město ušetřilo naší kapsu,
pojxme všichni šetřit kapsu města!
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Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4.

2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12.
2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské
průkazy pozbývají platnosti. (v souladu s novelou zákona čís-
lo 119/2012 Sb.) 

Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských
průkazů: 

Kde si mohu vyměnit ŘP? Na pracovišti registru řidičů
Městského úřadu Přelouč, ul. Československé armády čp. 1665
(1 patro). 

Co musím mít s sebou? - „Žádost o vydání ŘP“ - obdržíte
na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) 
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
- ŘP, který podléhá povinné výměně

Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je možné do
20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podá-
ní žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč. 

Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvoboze-
na od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do
5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní popla-
tek 500 Kč). 

Úřední hodiny:
pondělí, středa 08.00 - 11.30   12.30 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 08.30 - 11.30   12.30 - 13.30 hod.

za MěÚ. Přelouč - vedoucí odboru vnitřních věcí: L. Novák

Úderem desáté hodiny se ve Veselí v sobotu 16.února vy-
dal od hostince MASH masopustní průvod složený z velkého
množství rozmanitých masek. Za doprovodu hudby směřoval
pod vedením principála ke starostovi obce pro povolení k prů-
vodu a pro medvěda. Starosta obce připomněl, že předkové,
kteří zakládali obec, si přáli, aby v obci bylo veselo, a tak dali
obci název Veselí. Dal také mimo jiné pokyn obecní policii,
jestliže se v tento den nebude někdo smát, aq ho zavřou do
obecní šatlavy a aq tam v obecním pojízdném nevěstinci při-
jde na veselé myšlenky. Po starostově povolení se rozpoutalo
bujaré veselí. Hrálo se, tancovalo, věšeli se pentle vodníkem,
kominík zkrášloval tváře, u každého stavení medvěd s vodičem
muchlovali nejen domácí, ale i přihlížející a to vše za asisten-
ce principála. Řemeslníci, uklízečky, ševci, holiči, brusiči, dok-
toři, řezníci, fotograf, kati, piráti, indiáni, šašci, obecní policie,
mniši s tajemnou studánkou a další předváděli své umění. Ne-
dílnou součásti celodenního veselí bylo pojízdné kolo štěstí,
pojízdný nevěstinec, pojízdné občerstvení, pojízdná udírna, po-
jízdné peklo, kde bylo 12 čertů, čertic a čerqátek s velkým rozto-
peným kotlem pro hříšníky. Nepřehlédnutelné bylo přerostlé
mimino v obrovské postýlce s doprovodem a další rozmanité
masky. Tradičně přijela velká skupina nádherných masek v ja-
ponském stylu z obce Voleč, vojáci z Chlumce nad Cidlinou,
masky z Chudeřic a jednotlivé masky z okolních obcí. Průvod
se bavil, šel dům od domu, pojídali se různé laskominy, rozma-
nité cukroví a vše bylo protkáno vůní koblih a destilovaného
ovoce. Na závěr se sešel maškarní tribunál a vynesl rozsudek
nad kominíkem, který špatně vykonával svou práci. Masopust-
ní maškarní veselí ve Veselí se vydařilo po všech stránkách

a lidé se skvěle bavili. Návštěvníků bylo hodně. Mezi účast-
níky byla starostka Přelouče Irena Burešová, ředitel TS Karel
Šilhavý, první náměstek hejtmana PK Roman Línek s chotí, se-
nátor PS ČR Petr Šilar, starostky a starostové okolních i vzdále-
ných měst a vesnic. Významnou návštěvou na tomto masopus-
tu byla legenda Chorvatska v dálkovém plavání šestinásobný
mistr Chorvatska Jure Kelava v doprovodu přátel z Hradce Krá-
lové. Ten, kdo se přijel do Veselí podívat,nelitoval. Bezpečnost
a omezenou dopravu v obci precizně zajišqovala Městská poli-
cie z Přelouče.
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1. 3. 1936 koncertoval v Přelouči pěvec Pavel Ludikar. 
2. 3. 1885 se narodil v Klatovech Josef Hais-Týnecký, spi-

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

3. 3. 1799 se narodil v Rybitví František Veverka, vynález-
ce ruchadla, od roku 1844 žil v Přelouči v č. p. 222, kde v ro-
ce 1849 zemřel a byl pochován na Svatém Poli v Přelouči. 

3. 3. 1852 se v Přelouči narodil Alois Topič, mladší z bra-
trů Topičových, cestovatelů. Uskutečnil celkem 7 cest do růz-
ných zemí světa. Četné exponáty a národopisné předměty
daroval školám a muzeím. 

3. 3. 1942 zemřel v Praze Bořivoj Žufan, akademický malíř,
maloval společně s Janem Slavíčkem, V. Benešem i Václa-
vem Špálou. V Přelouči se zotavoval po mozkové příhodě
u své tety paní Hájkové a maloval zde četné zemědělské
usedlosti a portréty osob. Žufanovu vzorně vedenou „Kro-
niku“ převzali do opatrování příbuzní v Přelouči. 

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

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

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

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

7. 3. 1785 potvrdil císař Josef II. městu Přelouči všechna
jeho dosavadní privilegia. 

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

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

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

9. 3. 1845 se v Rožmitále pod Třemšínem narodil František
Filipovský starší, ředitel kůru, učitel hudby a městský kapel-
ník v Přelouči. Bohatá skladatelská činnost, např. „Tlukot
slavičí“, „Rej skřítků“, „Starý bručoun“ aj. Zemřel v Přelouči
ne 11. 10.1919. 

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

10. 3. 1813 se v Přelouči narodila Jindřiška Rettigová, dce-
ra M. D. Rettigové, významná operní pěvkyně. Působila ve

Stavovském divadle, ve Vídni, ve Štýrském Hradci a v králov-
ské dvorní opeře v Mnichově, kde také 14. 9. 1854 zemřela. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. 3. 1922 se narodil v Bělovsi u Náchoda Ing. Josef Ze-
man, významný projektant sportovních hal a též unikátního
Žxákovského mostu u Orlické přehrady. V mládí aktivní
sportovec v býv. AFK Přelouč. Zemřel 31. 7. 1997 v Praze,
pochován na přeloučském Svatém Poli. 

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

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

22. 3. 1861 se narodil v Kojicích Jan Vozáb, námořní dů-
stojník - major, ovládající 8 cizích jazyků, z četných plaveb
přivezl mnoho pozoruhodných předmětů, část sbírek vě-
noval muzeu v Přelouči. Zemřel v Kojicích 27. 12. 1919. 

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

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

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

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

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

25. 3. 1913 se narodil v Zaječicích u Chrudimi Rudolf Lu-
žík, folklorista, literární historik, překladatel, knihovník a bi-
bliograf. Mládí prožil s rodiči v Přelouči. Byl zástupcem šéf-
redaktora Odeonu v Praze. Zemřel 8. 6. 1983 v Praze. 

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

27. 3. 1882 začala stavba železniční trati Přelouč - Vápenný
Podol. Za pouhých 7 měsíců byla dokončena a 18. Října
1882 byl zahájen provoz. V roce 1978 byl provoz v úseku
Tasovice - Vápenný Podol zastaven a traq zrušena. 

27. 3. 1883 zemřel v Opočně Václav Trnobranský, básník
a humorista, spolužák a přítel Karla Havlíčka Borovského,
působil jako hospodářský úředník na choltickém panství,

autor četných spisů. Mistem jeho narození dne 3. 9. 1819
byly Rosice u Chrasti. 

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

30. 3. 1848 se v Přelouči narodil Josef Topič, cestovatel a lo-
vec. V roce 1874 podnikl cestu do Brazílie, Trinidadu, Austrá-
lie a na Nový Zéland, později do Severní Ameriky a opět na
Nový Zéland, kde také dne 27. 5. 1932 zemřel. 

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

cesionářů. 
31. 3. 1999 zemřel v Banské Bystrici přeloučský rodák (nar.

20. 6. 1914) Ing. Jan Cholínský, významný geodet a karto-
graf. V mládí průkopník džezové hudby, působil jako trum-
petista v Gramoklubu Jana Šímy. 

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

Oprava: 
V únorových výročích bylo chybně uvedeno datum narození
pana Františka Štrumla, dlouholetého vedoucího stavebního
oddělení MěstNV v Přelouči. Správné datum narození je 22. 2.
1926. Redakce Roštu se za tuto tiskovou chybu omlouvá.
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V letošním roce uplyne 150 let od za-
ložení prvního zpěváckého spolku „Voj-
mír“. Jeho vznik, stejně jako zakládání
dalších spolků sborového zpěvu v té do-
bě, byl odrazem politického dění v naší
zemi. V roce 1862 proběhly dvě význam-
né události vlasteneckého charakteru -
- květnová slavnost v Praze za účasti asi
600 pěveckých spolků a červencové set-
kání na Kunětické hoře, kde se sešlo na
15000 českých lidí, jimž zpívalo 27 zpě-
váckých spolků. Na obou akcích nechy-
běli ani přeloučští občané.

„Vojmír“ byl založen 6. ledna 1863.
Datum založení bylo úředně potvrzeno
1. června 1863. Předsedou se stal vlaste-
necký farář Josef Čána a sbormistrem
tehdejší učitel František Vosyka. Spolek
měl 40 členů. Poprvé vystoupil na pě-
vecké a hudební akademii 25. května
1863. Výtěžek akce byl věnován na po-
mník Jana Ámose Komenského v Brandý-
se nad Orlicí a na pamětní desku právní-
ka a prozaika Františka Rubeše ve Skutči.
V témže roce se ve dnech 16. a 17. břez-
na zúčastnil velké pěvecké slavnosti v Pra-
ze, kde bylo přítomno celkem 1600 zpě-
váckých spolků.

Významná byla spolupráce „Vojmíra“
s pěveckými spolky ve východočeském
regionu. Ke společným pěveckým akcím
patřilo i svěcení praporů zpěváckých spol-
ků. V roce 1865 se zúčastnil svěcení pra-
poru spolku „Vlastimil“ v Heřmanově
Městci a v roce 1867 sboru „Zvukobor“
v Chocni. Ve spolupráci se sbory výcho-
dočeského regionu pokračuje i současný
pěvecký sbor „Josef Bohuslav Foerster“,
který navázal na pěvecké tradice v na-
šem městě.

Na činnost těchto spolků měly vliv
i celonárodní kulturní události. Oslavy
položení základního kamene Národní-
ho divadla se neobešly bez jejich účasti.
Měly své pokračování i v Přelouči. První
červnový den roku 1868 je ve prospěch
Národního divadla pořádal spolek „Voj-
mír“, pro nepřízeň počasí v hotelu Mod-
rá hvězda. O rok později (6. září 1869)
se, stále ještě s dirigentem Františkem
Vosykou, zúčastnil slavnostního odhale-
ní pamětní desky Mistra Jana Husa v Hu-
sinci.

V roce 1873 se „Vojmír“ sloučil s no-
vě vzniklou Občanskou besedou a dále
existoval jako Pěvecký odbor Občanské
besedy. Nepříjemnou skutečností pro

přeloučský kulturní život byl jeho zánik
v roce 1875.

Velkou roli v činnosti sboru hrál rok
1910, kdy se sešla skupina nadšenců,
kteří chtěli obnovit pěvecký život v Pře-
louči. Pod vedením učitele Jana Hrocha
bylo 25. dubna 1910 založeno „Pěvecké
sdružení“ a už 4. května tohoto roku by-
lo přijato za člena Východočeské pěvecké
župy Fibichovy. Ještě téhož roku došlo ke
spojení s Hudebním kroužkem. Odboru
„Pěvecko-hudebního sdružení Občanské
besedy“ tehdy věnoval hudební sklada-
tel Josef Bohuslav Foerster skladbu s bib-
lickým námětem „Legenda“.

Do dalších aktivit sboru zasáhla prv-
ní světová válka. V roce 1920 se Pěvec-
ko-hudební sdružení ke své činnosti zá-
sluhou JUDr. Josefa Fouska vrátilo. V říjnu
1921 bylo rozhodnuto o změně názvu
sboru. Od 11. listopadu 1921 vystupoval
pod názvem „Josef Bohuslav Foerster“.
Jako projev souhlasu s tímto názvem hu-
dební skladatel J. B. Foerster věnoval no-
vě založenému sboru krátkou skladbu
„Heslo“, která se stala znělkou sboru.

Mgr. Drahoslava Jiroutová
(Zpracováno podle historických poznámek

a zápisů v kronikách sboru)

150. výročí počátků pěveckých aktivit v Přelouči



Vážení čtenáři,

jak jsem slíbil v minulém čísle Roštu, připojuji k výslednosti
za loňský rok také konkrétní akce, kterými MP Přelouč přispě-
la v oblasti prevence kriminality.

Besedy na školách
"V rámci primární prevence probíhají pravidelně besedy na

základních a středních školách v Přelouči a okolí (Chvaletice,
Řečany n. L., Choltice, Lipoltice, Semín a další). Do škol dochá-
zejí strážníci a formou besed žáky vzdělávají v oblasti práv-
ního povědomí, dopravní výchovy, poskytová-
ní první pomoci i kompetencí strážníků měst-
ských policií.

"V souvislosti s výukou dopravní výchovy bych
rád znovu zmínil dětské dopravní hřiště, kte-
ré se městu ve spolupráci s BESIPem podařilo
v loňském roce vybudovat v prostorách spor-
toviště pod parkem. Několik škol zde již mělo
praktickou výuku a učitelé vyjádřili velkou spo-
kojenost s tímto novým hřištěm.

"Díky besedám se žáci 8. a 9. tříd mohou zúčast-
ňovat již 9 let soutěže „Právo pro každý den“
a změřit své znalosti se školami nejen na Pře-
loučsku, ale ti úspěšnější také se školami v Pardubickém
kraji.

Dopravní akce
"Protože situace na silnicích a následky dopravních nehod jsou

stále alarmující a tragické, probíhají nepravidelně dopravní
akce, zaměřené na používání zádržných systémů - zejména
v okolí škol. I v loňském roce tyto akce proběhly, neukázně-
ným řidičům, kteří neměli své děti připoutané, přinesly sank-
ce, jiným udělala radost hračka nebo doplněk z reflexních
materiálů pro jejich ratolesti.

Nejen děti, ale i senioři
"Zejména z důvodu nárůstu trestné činnosti páchané na se-

niorech jsme uspořádali na konci roku 2012 besedu, na kte-
ré jsme se touto problematikou zabývali. Beseda proběhla

ve spolupráci s policií ČR, BESIPem a MP Pardubice. Určitě
znovu tuto besedu připravíme a zrealizujeme v tomto roce.

"Další službou, kterou poskytujeme samostatně bydlícím se-
niorům, je tísňové tlačítko v podobě hodinek. Téměř denně
vyjíždíme na pomoc díky této signalizaci. Nejčastěji se jedná
o pády, kdy pak senioři nejsou schopni sami vstát a museli
by jinak dlouhé hodiny čekat na zemi na pomoc nebo se sna-
žili o pomoc dokřičet. Často dochází k lehkým i těžším zraně-
ním. Seniory je tato služba velmi vítaná a jsou za ni vděční.

Toto jsou některé činnosti, které jsem za loňský rok v ob-
lasti prevence kriminality chtěl zmínit. Sa-
mozřejmě probíhají další jednorázové akce
pro mateřské školky, spolupráce s obcemi
a organizacemi při různých svátcích nebo ná-
vštěvy dětí na služebně MP.

Z uplynulého měsíce
I u nás se několikrát projevila amnestie…

Ve večerních hodinách telefonuje paní z vla-
kového nádraží, že nějaký člověk masturbuje
v čekárně. Na místě byl zastižen muž, který byl
pod vlivem alkoholu. Tvrdil, že chtěl nastoupit do

rychlíku na Přerov, kam chtěl odcestovat. Vrací se po amnestii
z věznice Bory domů, ale průvodčí ho prý odmítl vzít do vla-
ku - neměl jízdenku. Po dechové zkoušce, kdy mu bylo namě-
řeno 2,19 ‰ alkoholu v dechu, byla přivolána hlídka policie
ČR a muž byl dopraven na protialkoholní záchytnou stanici. Jak
také muž hlídce MP sám sdělil, byl za výtržnictví (masturbaci)
na Borech uvězněn. 

Poškozený přívod plynu…
Přijali jsme telefonické oznámení od hasičů Přelouč, že ne-

známé vozidlo při couvání poškodilo sloupek od přívodu ply-
nu, který je umístěn z boku hasičské stanice. Hlídka MP na
místě zajistila místo dopravní nehody a věc následně předala
policii Pardubice (dopravní nehody). Díky místní znalosti pak
strážníci vozidlo, které sloupek poškodilo, vypátrali v ulici Žiž-
kova.

V tomto případě k žádným následkům nedošlo, ale ujetí
z místa dopravní nehody je trestné, a pokud by došlo k úniku
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Stále častěji se opakují případy, kdy městská policie sbírá
vyházená a opuštěná štěňata, která jsou skoro ve všech pří-
padech začervená, hladová a podvyživená, se svrabem v uších
a bojí se lidí. 

Rozhodla jsem se proto informovat veřejnost. Případy, kte-
ré popíši v následujících řádcích, jsou jen výňatkem z posled-
ního půl roku. 

V červnu loňského roku se našli 2 uvázaní psi u lavičky.
Všímavým lidem bylo divné, že jsou bez přítomnosti člověka
několik hodin. Knírač a špic byli městskou policií odvedeni do
kotce a s pomocí hodné a obětavé paní oba vykoupáni, od-
červeni, dobře nakrmeni, knírač ostříhán a začal kolotoč s hle-
dáním původního případně nového pána. V tomto případě by-
lo zjištěno, že jejich majitelka je nelidským způsobem opustila
z důvodu tíživé finanční situace. Podařilo se jim najít nové
láskyplné pány, i když byl každý z těchto pejsků umístěn do
jiné rodiny. V tomto případě se nejednalo o štěňata, ale mladé
cca 2-3leté pejsky. 

Hned v červenci se objevilo štěně v rukách potulujících se
místních lidí. Bylo zcela zjevné, že tito lidé bez domova nejsou
většinou schopní se postarat sami o sebe, natož o štěně labra-
dora. Proto s nimi bylo dohodnuto pro pejska vhodné ubyto-
vání. Problémy nastaly v okamžiku, kdy se měli se štěnětem
rozloučit. Nakonec vše dobře dopadlo a Benovi se dnes daří do-
bře v mladé rodině. 

Další informaci dostala policie ještě v červenci. Jednalo se
tentokrát o malou fenku potulující se u popelnic v Břehách. Do-
stala jméno Popelka. Někdo s ní zacházel tak hrubým způso-
bem, že kulhala na jednu nožku, bříško měla nafouknuté a by-
la velmi začervená. Popelka byla tak drobná, že nemohla být
ubytována v kotci a tak se dostala do náhradní dočasné péče,
kde se měla čile k světu. Dnes dělá radost staršímu páru, kte-
rý se jí rád ujal. 

A v červenci 2012 zůstaneme i dál. Dva bráškové, potulu-
jící se na silnici za Přeloučí směrem na Jankovice - dvě malé
chlupaté bílo-černé kuličky - dostali pracovní jména Tom a Jerry.
Opět jim byla poskytnuta základní péče a začalo se řešit umís-
tění. Když se konečně nalezl zájemce o jedno štěně, nebyl zá-
jem o druhé a my se rozhodli, že musejí do adoptivní rodiny
v jeden den, neboq nebylo možné tyto dva rošqáky roztrhnout,
aby v kotci zůstal jen jeden. Do té doby byli pořád spolu a my
nechtěli dopustit, aby v kotci zůstalo jedno smutné opuštěné

štěně. Nakonec byly problémy překonány a štěňat se ujali dva
bratři, kteří se i se svými novými členy rodiny navštěvují. 

Další vyhozené štěňátko, pejsek Laky se objevil v prosinci
2012, už byla velká zima, tak i tento pejsek byl umístěn do do-
časné péče u ochotné paní a odtud později odvezen k nové
rodině do 30 km vzdálené obce, kde jim dělá velikou radost. 

A dostáváme se do roku 2013, kdy se na městskou policii
dostali sourozenci fenka Nelly s bráškou Nerem ve věku
cca 4 měsíce, nalezení za Mělicemi. Jedná se o křížence ně-
meckého nebo belgického ovčáka. V počátcích života tato ště-
ňata poznala jen zimu a hlad. Dostala se k nám vyzáblá, hla-
dová, začervená, se svrabem v uších a strachem z lidí. Byla
jim poskytnuta základní péče, dobře baští a dohánějí ztrace-
nou váhu, začínají si hrát a pomalu se jim navrací důvěra k li-
dem a přijdou si pro pohlazení. Štěňatům jsme nalezli nové do-
movy, Nero zůstává v Přelouči a Nelly se stěhuje do domku se
zahradou v Chrudimi.

Aktuální informace o pejskách naleznete na stránkách
města Přelouč nebo ve vývěsce vedle budovy městského úřadu
(vpravo vedle vjezdu k bočnímu vstupu na městskou policii).

TR
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plynu, mohlo by dojít k velmi nepříjemným komplikacím. V těs-
né blízkosti je škola! 

Pokud už nějakou škodu způsobíme, je dobré dát věci
do pořádku a ne zbaběle utéct a doufat, že si mě nikdo ne-
všimnul! A toto myslím řidič nemohl přehlédnout…

Podnapilým nenaléváme…
Volala obsluha z jednoho nočního podniku, že tam přišel

již opilý Slovák, kterého odmítli obsloužit z důvodu jeho zjev-
né opilosti. Toto dotyčného rozlobilo a tak obsluhu i hosty
začal urážet. Na místo přijela hlídka MP, která prověřila mu-
žovu totožnost a vykázala ho z baru. Věc s ním řešena na

místě nebyla, byl předvolán a vyřešen pokutou až ve střízli-
vém stavu.

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

Nalezení, opuštění i zubožení klienti MP Přelouč…

Inzerce



Vážení spoluobčané,
dvakrát do roka nás navštěvují muži
s motorovými pilami a ničí nám, na pří-
kaz odboru životního prostředí, naše ži-
votní prostředí. Kácí stromy okolo naše-
ho domu, které jsme sami vysadili, ale
o žádnou náhradu se tento odbor ne-
postaral za 40 let, co zde žijeme. Je toto
v pořádku?

Za obyvatele domu č. 1194 v ulici
Karla Čapka, Přelouč       Eva Čížková

Odpověo odboru životního prostředí:

Nemůžeme jinak, než zareagovat na
předcházející příspěvek. Odbor životní-
ho prostředí má opravdu tu moc, přika-
zovat mužům s motorovými pilami kácet
stromy; vydává totiž povolení ke kácení
dřevin o obvodu kmene větším než 80 cm.
Děje se tak ale v souladu se zákonem,
a to na základě podnětů občanů nebo
vlastního zjištění v případě, kdy dřeviny
vykazují takové známky chřadnutí, že by

mohly být pro své okolí nebezpečné, dá-
le z důvodu špatné volby umístění ve
vztahu k druhu dřeviny (mohutné stro-
my v těsném sousedství bytových domů,
ochranná pásma vedení, apod.), kdy by-
ly právě před těmi zmiňovanými 40 lety
zcela nevhodně vysazeny, nebo z důvo-
du kolize s plánovanou výstavbou. Po-
volení ke kácení dřevin je vždy předem
oznámeno k vyjádření občanským sdru-
žením, jejichž posláním je ochrana život-

ního prostředí, přírody a krajiny v Přelouči.
Městský úřad, jak již bylo uvedeno v led-
novém Roštu, v loňském roce takto vydal
povolení ke kácení 17 ks dřevin na po-
zemcích města a na druhé straně zajis-
til na různých lokalitách výsadbu 98 ks
vzrostlých dřevin a nepočítaně keřů. V le-
tošním roce budou nové výsadby pokračo-
vat; nelze však mávnutím proutku všech-
ny plánované výsadby provést v jeden
okamžik. Je nám líto, že pisatelka nevidí
dál, než před dům, ve kterém žije...

Odbor životního prostředí
Československé armády 1665
535 33  Přelouč

Sdružení komunálních služeb České republiky je odbornou
profesní organizací, jejímiž členy jsou subjekty zabývající se
údržbou obecního majetku, případně výrobci, či dodavatelé ko-
munální techniky a technologií. Sdružení usiluje o náležité spo-
lečenské docenění významu služeb při zajišqování základních
technických funkcí měst a obcí, vytváření ekonomicky a eko-
logicky udržitelných životních podmínek, mj. vytvářením návr-
hů a koncepcí k zefektivnění a rozvoji těchto činností i v rámci
příprav, resp. úprav legislativních norem a v neposlední řadě
neformální výměnou zkušeností a informací v oboru. V sou-
časnosti představuje členská základna 38 řádných členů, ve-
doucích pracovníků organizací komunální sféry a manažerů
odborných firem. Technické služby města Přelouče jsou čle-
nem sdružení od roku 2004. Aktivně se podílí na jeho činnosti
a účastní se pravidelných setkání organizovaných jednotlivýmí
členskými organizacemi.

Pořádáním letošního prvního setkání spojeného s konáním
valné hromady a výstavou komunální techniky byly pověřeny
přeloučské Technické služby. Setkání s laskavou podporou ve-
dení města a pracovníků Kulturních služeb se uskuteční dne
28. března 2013 ve velkém sálu Občanské záložny a přilehlé
lokality Masarykova nám., kde jednotliví vystavovatelé předsta-
ví své novinky i klasické výrobky z oboru, jako např. zametací
vozy, kontejnerová a svozová vozidla, stroje určené k zimní
i letní údržbě komunikací, techniku k údržbě zeleně, či vý-

měnné nástavby, nosiče a nářadí pro komunální využití. Tuto
netradiční možnost si volně prohlédnout (a možná i vyzkoušet)
tyto „malé“ technické zázraky k údržbě měst by si jistě neměli
nechat ujít jak velcí, tak i naši malí spoluobčané. Předpoklá-
dáme, že koncem března přijede do Přelouče až 130 odbor-
níků z oblasti komunálních služeb z celé republiky.

Pro zájemce z řad přítomných bude připravena na pátek
29. 3. exkurze do biologicko mechanické čistírny odpadních
vod v Přelouči, provozované pardubickou firmou Vodovody
a kanalizace a.s. Za zpřístupnění a odborný výklad funkce to-
hoto zajímavého a životně důležitého technologického celku
patří již dnes pracovníkům přeloučského střediska VaK podě-
kování.

Nicméně hlavním odborným tématem jarního setkání v Pře-
louči budou novinky v údržbě, opravách a zabezpečení kanali-
začních šachet a silničních dešqových vpustí, včetně příslušných
vysprávkových technologií a hmot. S úctou a díky konstatuje-
me, že pozice generálního partnera a odborného garanta této
celostátní akce se ujal právě přední evropský výrobce a doda-
vatel kanalizačních komponentů, přeloučská firma KASI s.r.o.
Dále jako hlavní partner podpoří setkání firma DAF ČR Praha,
výhradní dovozce nákladních vozidel DAF pro Českou republi-
ku, mediálním partnerem zůstává již tradičně časopis Komu-
nální technika, vydavatelství Profi Press s.r.o. Praha.

K.Š.
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Z redakční pošty !

Z redakční pošty

Sdružení komunálních služeb v Přelouči
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! Zprávy z radnice 

Lednové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči. 
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Vítání občánků

Viktorie
Soukupová

Filip
Bína

Matěj
Krátký

Vanda
Dmejchalová



V této rubrice bychom Vás chtěli pravidelně seznamo-
vat se zajímavými exponáty, které jsou uloženy v depozi-
táři Městského muzea v Přelouči. Sbírky muzea jsou pe-
stré, je tedy z čeho vybírat. Bohužel je zatím při absenci
muzea v Přelouči nemůžeme vidět.

V únorovém vydání Roštu byl hned několikrát zmíněn fe-
nomén perleqářství. Lze doplnit, že první podnik zabývající se
zpracováním perleti byl v Přelouči založen roku 1858. Perleq,
pocházející z Tichomoří, Japonska a Madagaskaru, byla do
Přelouče dopravována obvykle z Vídně. Používalo se pět typů
perletí — egyptská, manila, misisipi, magasar (původně ma-
dagaskar) a tahiti. Hotové výrobky se poté zasílaly přes Vídeň
do USA. Tento výnosný obchod narazil v 90. letech 19. stole-
tí na uvalená cla. Řemeslo se po roce 1900 pokusilo obnovit
tehdejší Polabské muzeum v Přelouči. V letech 1906—1914 po-
řádalo kurzy, kterých se účastnili i zahraniční studenti. Právě
na některém z těchto kurzů byl vyroben exponát, který je dnes
předmětem našeho zájmu. 

Jedná se o dřevěnou kazetu, která je zdobená intarzií per-
letí druhů Magasar a Tahity. Na víku jsou dva obrázky Přelou-
če — jedná se o dvě části jedné kolorované pohlednice, na
kterých vidíme dnešní Masarykovo náměstí, kostel sv. Jakuba
a budovu Občanské záložny i s budovou školy a tehdejšího
okresního soudu. Dále je zde patrná budova fary, staré lékár-

ny a přilehlá zástavba. Autor pohlednice se při její tvorbě na-
cházel zřejmě ve věži evangelického kostela. 

Intarzie má geometrický dekor, kazeta je dále opatřena šes-
ti perleqovými kolečky zdobených gravírováním. Víčko je od-
klápěcí, má dva panty. Kazeta má zámek. Délka předmětu je
17,2 cm, šířka 10,0 cm a výška 9,0 cm. Předmět je bílé a šedo-
hnědé barvy se silným duhovým leskem. 

Použitá literatura: 
FORŠT, Jaroslav. Perlteeářství na Přeloučsku. Nepublikovaný ru-
kopis. 
HEŘMAN, Gustav. Perleeářství v Přelouči a jeho zánik. Nepubli-
kovaný rukopis. 
Příslušná evidenční karta Městkého muzea v Přelouči 

Bc. Matěj Pešta
správce depozitáře městského muzea
+420 731 200 821 
matejpesta@email.cz 
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Co nemůžeme vidět... !

Rozkvět a pád přeloučského čamrdářství
Vnitřní lesklá vápenatá strana lastur perlorodek je velmi

vhodný materiál k výrobě okrasných a užitných předmětů, ja-
ko například střenek nožů, divadelních kukátek, nanžetových
knoflíků, kravatových spon nebo k vykládání části nábytku atd. 

Jde o perleq známou již odedávna na Dálném východě, v Ja-
ponsku, v celém Tichomoří, jižní Africe, aj. Perleq lastur z těch-
to oblastí je velmi kvalitní, její tloušqka u velkých perlorodek
dosahuje 5-7 centimetrů, což je důležité při zhotovování ma-
sivních předmětů (těžítek, rukojetí, kalamářů, rámů obrazů a zr-
cadel apod.) Perleq se získává i z perlorodek sladkovodních. Ta
však nemá tak vysoký duhově zbarvený lesk jako z lastur moř-
ských, její odstín je matnější a tloušqka podstatně menší. Vyrá-
bějí se z ní převážně jen perleqové knoflíky. 

Do Čech se zpracování perleti a výroba perleqových knof-
líků dostaly přibližně v polovině 19. století, nejdříve jako výro-
ba domácí, později dílenská. Knoflíkářství, jak se této činnosti
říká, se u nás v té době výrazněji uchytilo v Žirovnici, Chebu,
Tachově a na východě Čech v Přelouči, kde v roce 1858 zalo-
žil František Koudelka první perleqářskou dílnu u nás. Zpraco-
vání perleqových lastur se na Přeloučsku začalo brzy rychle
rozvíjet a stalo se hlavním zdrojem obživy mnoha místních oby-
vatel a záhy se rozšířilo i do okolních h obcí. 

Výroba v té době však byla velmi primitivní. Lastury, výrob-
ní nástroje a odbytiště získávali Přeloučští prostřednictvím ví-
deňských obchodních podnikatelů. Pro zakázky a materiál

chodili do Vídně zpočátku většinou pěšky, cestou tam nosili
hotové výrobky. Perleqové knoflíky se v 80. letech však náhle
staly neobyčejným módním hitem, zvláště v USA. Vídeňští pod-
nikatelé tlačili české výrobce do zvýšení výroby - sami přivá-
želi surovou perleq, sami si odváželi hotové výroky. V té době
dosáhlo přeloučské perleqářství, či jak se tehdy říkalo čamrdář-
ství, největšího rozmachu. Bylo tu sedm větších a na dvacet
menších perleqářských výroben, v nichž pracovala často více
než stovka dělníků a které zpracovávaly ročně až 20 vagonů
perleti. Bylo jasné, že takovýto boom nemůže být trvalý. Nebyl.
Na evropských odbytištích se objevila japonská konkurence,
díky dokonalejší organizaci výroby mnohem lacinější. Hlavní
příčinou krize však bylo zavedení ochranářského cla na dovoz
výrobků z perleti do Ameriky (na knoflíky až 200 procent). 

Přeloučští čamrdáři se krizi snažili čelit snížením ceny a po-
užíváním podřadnějšího materiálu. A také nahrazením pokle-
su výroby knoflíků výrobou uměleckých, užitkových a upomín-
kových předmětů. Podporovalo je v tom přeloučské muzeum,
které začalo pro perleqáře dokonce zřizovat kurzy umělecké vý-
roby za vedení učitele z odborné perleqářské školy ve Vídni.
Ale ani to nepomohlo, výroba z perleti v Přelouči postupně upa-
dala, až s vypuknutím první světové války perleqářství v Pře-
louči zaniklo úplně...                        Text: Miroslav Klimpl 
Se souhlasem pardubického autora a přítele Mirka Klimpla
zveřejnil pro Přeloučský Rošt Franta Hollmann.

Perlebářství jako užité umění:
kazeta intarzovaná perletí



Mateřská škola Kladenská 1332 Přelouč

Vyzvedávání přihlášek
do mateřské školy

na školní rok 2013/2014
v ředitelně školy

v úterý 26. 3. a ve středu 27. 3. 2013
dopoledne  8.15 - 10.00 hodin
odpoledne 14.30 - 15.30 hodin

Zápis do MŠ
Vyplněné přihlášky, evidenční list 

s vyjádřením lékaře se vybírají v ředitelně MŠ

V pondělí 8. 4. a v úterý 9. 4. 2013
dopoledne  8.15 - 10.00 hod.
odpoledne 14.30 - 15.30 hod.

Seznam přijatých dětí (dle registračního čísla) 
do mateřské školy na šk. rok 2013/2014 bude

vyvěšen na dveřích

ředitelny a 1. pavilonu

od pondělí 29. 4. 2013

Schůzka s rodiči nově přijatých (nepřijatých) dětí 
se bude konat v pondělí 6. 5. v 15.00 hodin

na 1. pavilonu nahoře, kde budou rozdána rozhodnutí.
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Vážení čtenáři, k příležitosti 85. narozenin malíře Zdeňka Va-
vrečky vás srdečně zveme na výstavu jeho obrazů pořádanou
v Divišově vile v Přelouči, která bude probíhat po celý květen.

Zdeněk Vavrečka se narodil 24. března 1928 v Hodo-
níně. Zde navštěvoval měšqanskou školu. Poté jako mladý muž

přešel na průmyslovou školu Bati ve Zlí-
ně. Po válce se přestěhoval za prací do
Sokolova, kde pracoval jako kreslíř ná-
hradních dílů strojů. Povinnost vojny ho
zavála do Děčína a poté do Liberce, kde
dokončil důstojnickou školu. Po vojně je-
ho cesta již směřovala za rodiči do vý-
chodních Čech. Zde začala jeho dlouhá
pracovní éra v přeloučské Tesle, kde pra-
coval 38 let. Vyzkoušel zde více pracov-
ních pozic. Přes mistra a dispečera dílny

se dostal do vedení výroby magnetofonů a rádií. Založení rodi-
ny a dobrá práce vedla k zapuštění kořenů v Přelouči, kde se-
trvává až do dnes. 

První jeho výtvarné krůčky ovlivnila Krajská soutěž aranžér-
ských a propagačních prací v Karlových Varech, kde jeho vysta-
vená díla byla vyhodnocena jako nejlepší ze všech. To byl jeden
z impulzů, které zavedlo pana Vavrečku na uměleckou dráhu.
Jeho malířské vlohy se projevily až v Přelouči, kde pod odbor-
ným vedením akademického malíře Karla Zikmundy z Heřma-
nova Městce začal malovat kresby uhlem. Později přešel na
tempery a následně na olejomalbu, které zůstal věrný až do-
dnes. Vliv jeho učitelů se projevil na jeho barevné kompozici,
a to hlavně u obrazů zátiší s převládajícím tmavým pozadím.
Postupně začal tvořit v otevřené krajině. V přírodě našel své
výtvarné a duševní uspokojení. 

V Přelouči se stal členem Malířského kroužku klubu kultu-
ry, kde se začaly konat jeho výstavy. V době vrcholné činnosti
se stal členem Sdružení výtvarníku v Praze, kde pravidelně, dva-
krát až třikrát do roka, vystavoval své obrazy. Nejúspěšnější
a zároveň poslední výstava se uskutečnila před 10 lety v Palá-
ci U Hybernů v Praze. I dnes Zdeněk Vavrečka neopouští svou
malířskou lásku a maluje, co mu zrak dovolí. 

Jakou technikou malujete? Co je námětem Vašich obrazů?
„Jsem přesvědčen, že za léta života a malování jsem vytvo-

řil nejméně 500 obrazů, převážně tvořené olejovou technikou.

Díky mému profesoru Karlu Zikmundovi jsem v začátcích tvo-
řil malbu zátiší staroholandskou technikou pozadí - teplé, tma-
vé. Až později jsem za svými náměty začal jezdit do přírody.
Zkoušel jsem portréty různých lidí, ale zůstal jsem věrný ná-
mětům přírody až dodnes.“ 

Máte nějaké zajímavé vzpomínky se svými malířskými ko-
legy? 

„Nemohu při této příležitosti opomenout své přátele malíř-
ského umění a nebylo jich málo. Tak alespoň některé. Byl to
pilný pan Josef Urbánek, Oldřich Machač, pan Plháček, Procház-
ka a Ota Vorel, se kterým jsem v ateliéru cvičil jógu. S doktorem
Pekařem jsem rád jezdil na různé návsi, které jsme malovali.
A když zvídaví kluci zlobili, postavil je do řady a olejovou bar-
vou jim maloval vousy. Pak jsme poslouchali dozvuky z do-
mova. 

Příhodu s akademickým malířem Zikmundem nemohu opo-
menout. Místní paní hajná žádala, kdo z nás namaluje její há-
jovnu. Pan Formánek byl okamžitě k dispozici. Za hodinu byl
s prací hotov. Mistr se ho udiveně ptal, proč si obraz nese s se-
bou a nenechal ho paní hajné. Pan Formánek prohlásil, že ho
přiveze až ve středu, aby byl obraz dražší. Příhod tohoto dru-
hu bylo velké množství.“

Máte nějaké oblíbené místo, které jste nejčastěji maloval?
„Choltická obora a příroda u Labe byl nejčastější cíl mého

malování.“

Měl jste ještě jinou uměleckou vášeň než malování?
„Vzpomenu trochu na módní dobu hledání samorostů. Můj

přítel pan Vrána, školní inspektor, mě nerad viděl u strouhání
dřev. Vždy prohlašoval, že to může dělat jakýkoliv blb, jako je
on, a já mám raději malovat obrazy. Každý tento kousek dře-
va je vzpomínka na místo nálezu a příhody spjaté s kopáním
zajímavých kořenů. 

Domnívám se, že dnešní příroda díky nám všem už tuto
krásnou dobu nevrátí. 

Ještě mě napadá, že taková trochu nevšední byla dlouhole-
tá tvorba malovaných dřevěných placek, které jsem věnoval do
soutěží místních vodáků. Myslím, že tím pro nás zůstaly obou-
strannou vzpomínkou.“

Svému dědovi mnoho zdraví a i nadále plno elánu 
přeje vnučka Doubravka s rodinou. 
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ZDENĚK VAVREČKA
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filozofie
TAK pravil Konfucius: knihy moudrých
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J. K.
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JUBILANTI
Jarmila Urbánková 97 let
Věra Svobodová 92 let
Vlastimil Škorec 87 let
Marie Makešová 86 let
Josef Pirožek 86 let
Jiřina Roubíčková 86 let
Věra Mikešová 85 let
Josef Dvořák 85 let
Jiřina Svobodová 85 let
Jiřina Schytilová 85 let
Miloslav Holan 85 let
Božena Šnokhousová 85 let
Helena Plháčková 80 let
Jana Pospíšilová 80 let
Josef Černík 75 let

Miroslav Bareš 75 let
Milena Mašková 75 let
Růžena Tichá 75 let

DIAMANTOVÁ SVATBA
Ladislav a Tatána Pavelkovi 31. 1.

VZPOMÍNKA
19. 3. 2013 by se dožila 80 let na-
še úžasná máma Emilie Štverá-
ková. Kdo si na ni vzpomíná, ví,
že měla moc ráda lidi a roky děla-
la čtenářům radost při půjčování
knih v knihovně! Hodně nám chybí.

Milan a Slávka

PŘELOUČÁCI

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny zájemce 

na besedu O LEPĚJOVICÍCH - 
Archeologické vykopávky v Lepějovicích

v 60. letech 20. stol.
přednáší MILAN HÜBL

a
Archivní prameny Lepějovic

přednáší děkan 
Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

prof. PhDr. PETR VOREL, CSc.

Kdy? 12. března 2013 v 17 hodin
Kde? ve velké zasedací síni nového 

Městského úřadu v Přelouči

Těšíme se na vaši účast. 
Pracovnice Městské knihovny

POZVÁNKA NEJEN PRO SENIORY
Slasti a strasti třetího věku -

cyklus přednášek 
v Městské knihovně v Přelouči

přednáší zkušené zdravotní sestry 
z Domova u fontány v Přelouči

Blanka Vavrečková a Ivana Horáčková

21. března 2013 v 17 hodin 
v Městské knihovně

téma: inkontinence, problémy 
s vyprazdňováním, rakovina tlustého střeva

Srdečně zveme všechny zájemce.
J. K.



Vysvědčení
Přeloučská věž Záložny zůstává většině obyvatelů záhad-

ná. Žáci IV. B naší školy měli to štěstí, že se jim podařilo právě
v den rozdávání vysvědčení dostat se do těchto míst. Po předá-
ní vysvědčení se dětem z balkonu Záložny naskytl nádherný
pohled na náměstí a školu ozářenou poledním sluncem. Ten
den si žáci odnášeli nejen vysvědčení, ale i svou fotografii ja-
ko vzpomínku na tento zážitek. Děkujeme paní Bláhové za po-
chopení a zpřístupnění prostor Záložny.

Mgr. V. Šorfová

Činnosti ve ŠD na ZŠ Masarykovo nám.
V letošním školním roce jsou všechna oddělení naplněna.

Od října pracují děti v zájmových kroužcích. Dovedné ruce - Ši-
kulky vyrábějí z papíru, moduritu, textilu, zkusí, co je to jehla
a nit. V kroužku anglického jazyka zkouší podle obrázků pojme-
novat známé předměty, osvojují si správnou výslovnost a ve
3. ročníku ZŠ své znalosti určitě dobře uplatní. Plno je vždy
na kroužku, kde děti sportují. Ve velké tělocvičně trénují ve flor-
balu, aby byli dobří v různých soutěžích, při aerobiku především
dívky ladí pohyb s hudbou, svou celoroční práci pak předvedou
při loučení s 9. třídami.

Každý měsíc se připravuje celodružinová akce - Lehkoatle-
tický trojboj, Drakiáda, Čertovský rej, čtení s babičkou, návště-
va hasičů, vítání občánků.

Všechna oddělení jsou nově vybavena, takže v pěkném pro-
středí děti uspokojují své záliby, najdou si kamarády a zasou-
těží si. 

Přáním všech vychovatelek je, aby se všichni v družině cíti-
li dobře.

J. Prokopcová Kasalová
vedoucí vychovatelka

Kurz základů sebeobrany pro děti
Sebeobrana pro děti je v současné době velmi aktuální té-

ma. Pokud se podíváme na zprávy, tak se často nějaké dítě po-
hřešuje, je okradeno či přepadeno nebo se stává obětí šikany.
Ve dnech 22. ledna a 23. ledna 2013 se naši žáci 5. - 9. tříd
zúčastnili lekce programu SYREO (systém reálné obrany). V na-
ší tělocvičně se seznámili se zásadami a technikami obrany
v krizových situacích. Prakticky si to vyzkoušeli v modelových
situacích, protože jen připravení mají šanci se bránit a nema-
jí strach.

Mgr. V. Ostatek

První třídy ZŠ MN v divadle
Pondělí 21. ledna bylo v řadách žáků 1.A a 1.B dnem vel-

mi očekávaným. Vždyq pro některé byla návštěva divadelního
představení vůbec první zkušeností podobného typu a jiní na-
opak již očekávali nevšední kulturní zážitek. Navštívili jsme
Malou scénu Východočeského divadla v Pardubicích, která, jak
se ukázalo, nebyla tak malou, aby nepojala naše dvě třídy a ješ-
tě skupinu diváků z mateřské školky. Na jevišti nás pobavila
klasická česká pohádka „Čert a Káča“ na motivy Boženy Něm-
cové. Činoherní představení bylo podáno v poněkud moderněj-
ší podobě a obsahovalo spoustu úsměvných okamžiků. Zhléd-
nuté představení nám po návratu do školy dalo podněty k vy-
právění o pyšné kněžně, hubaté a odvážné Káče a dalších
postavách. Bylo to příjemně strávené dopoledne, kdy mnozí
naši prvňáčci poznali, že pohádky nemusí být k vidění pouze
v televizi nebo v kině.

Mgr. T. Vítek
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Lyžařský výcvik
Žáci 7. ročníku, kteří přijeli na lyžařský výcvik do Jizerských

hor, se opět ubytovali na chatě Slovance a brzy se tam cítili ja-
ko doma, hlavně díky skvělé domácí kuchyni. Sněhové podmín-
ky byly letos výborné, přálo jim i počasí. Týden na sněhu uběhl
velmi rychle, všichni se hned naučili oblouky, takže mohli na
závěr absolvovat závod ve slalomu. Poslední večer se rozdáva-
ly diplomy a odměny. Nikdo nepřišel zkrátka. Každý si zaslou-
žil nějakou odměnu podle svého umístění. Nejrychlejšími me-
zi děvčaty byly Nikola Čapková, Vendy Mrvíková a Zuzka
Minářová, z kluků vyhrál těsně Ondra Žoárský před Ondrou
Novotným a Ondrou Pirožkem. Někteří si zasloužili ocenění
za vzorný pořádek, jiní si aspoň uvědomili, jak jim chyběla ma-
minka, která by za ně jako doma uklidila. Nejen lyžování, ale
i večery s programem a diskotékou zůstanou dlouho v pamě-
ti každého účastníka letošního lyžařského výcviku.

Ráno před chatou

Zleva: V. Mrvíková, N. Čapková, Z. Minářová

O nejkrásnější valentýnské srdíčko
Svátek svatého Valentýna opět inspiroval účast-

níky oblíbené soutěže O nejkrásnější valentýnské
srdce. Letos bylo přihlášeno 79 prací a porota by-
la znovu překvapena jejich různorodostí, nápadi-
tostí a originalitou. Po nelehkém rozhodování by-
li vybráni tito vítězové:

V kategorii 1. a 2. tříd se na 1. místě umístila
Aneta Popovičová, na 2. jsou Jana Kysilková a Ja-
na Vápeníková a 3. místo patří Milanu Piskačo-
vi a Kateřině Hamplové.                                N. Bártlová

2. kategorii tvořily práce žáků
3. tříd. 1. místo obsadila Adéla
Blahová, 2. místo patří Elen Ví-
tové a 3. místo Adéle Kozubko-
vé a Anetě Zatloukalové.

Cenu za originalitu obdržela
Viola Žoárská a Viktorie Tuži-
lová.

V kategorii 4. - 5. tříd získala
1. místo Aneta Kolářová a Ale-
na Novotná, 2. místo Václav Sla-
vík a Eliška Písařová, 3. místo
náleží Natálii Novákové a Ad-
rianě Kalinové.

Zvláštní cenu za nejlepší spo-
lečnou práci si odnesli Markéta
a Martin Říhovi.

Speciální kategorii dortů vyhrála Eva Vrchotová, na 2. mís-
tě je Viktor Čapek a Anna Morávková, na 3. Pavlína Mládková.

V kategorii II. stupně je 1. Natálie Bártlová, o 2. místo se dě-
lí Alena Jánská a Vendula Mrvíková, 3. místo náleží Nikole
Čapkové a Veronice Piskačové.

Kultura a sport
Hru bratří Čapků Ze ži-

vota hmyzu v podání žáků
ZUŠ v Přelouči měli mož-
nost zhlédnout žáci celého
II. stupně. Kromě toho zaví-
tali i do VČD Pardubice na
Rychlé šípy (5. a 6. ročník)
nebo na Bláznivé nůžky (7.
a 8. ročník).

Největší sportovní akcí
byl další díl Polabské výškař-
ské tour. Přes dvacet našich
žáků se pokoušelo zdolat
Chvaletickou laqku. Nejlépe
se to podařilo Janě Plivové,
která se umístila na 3. mís-
tě v kategorii 6. tříd. 
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Základní škola Smetanova ul.

V. Žpárská 



Z lavic gymnázia

! V lednu se uskutečnilo okresní kolo soutěže SAPERE - vě-
dět, jak žít“. Tým ve složení Lenka Malinová, Denisa Hývlo-
vá a Karolína Salavová se v kategorii ZŠ probojoval na 1. mí-
sto. Děvčata dále postupují do krajského kola. V kategorii
SŠ se družstvo ve složení Tomáš Barták, Sandra Kleinová
a Barbora Kožená umístilo na 2. místě.

! Dne 28. 1. 2013 proběhlo školní kolo biologické olympiády
kategorie C a D. Celkem se zúčastnilo 16 žáků. Mezi nej-
lepší se v kategorii C probojovali Filip Marek, Kamila Lin-
hartová a Vít Morávek z tercie. V kategorii D byly nejúspěš-
nější Tereza Zvoníčková, Anna Kuklová, Tereza Gamperová
a Diana Ramíková ze sekundy. Všem postupujícím budeme
držet palce v okresním kole.

! Petr Fejl ze septimy nás příkladně reprezentoval v Praze na
národním kole soutěže v anglickém jazyce „City & Guilds
EL“. V konkurenci 35 účastníků skončil na 5. místě. Blaho-
přejeme.

! Na konci ledna 2013 se uskutečnilo školní kolo anglické
olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 18 žáků ve dvou
kategoriích. Vítězem kategorie I.A se stal Michal Stránecký
ze sekundy a nejlepší v kategorii II.B byl David Petr z kvar-
ty. Oba chlapci nás budou reprezentovat v okresním kole.

! V únoru proběhlo na Gymnáziu Mozartova Pardubice okres-
ní kolo Olympiády v německém jazyce. Za naši školu byli
do této soutěže vysláni dva výborní němčináři ze septimy,
a to Klára Kolbabová a Petr Fejl. Vydařila se jim poslechová
část a velmi dobře si vedli i při
ústní části. Z 18 soutěžících stu-
dentů se umístili na vynikajícím
3. a 4. místě. Klára se tak probo-
jovala do krajského kola, které se
uskuteční začátkem března. 

! Vítězka školního kola Olympiády
v českém jazyce Štěpánka Ptáč-
ková ze sexty se neztratila v kon-
kurenci 24 účastníků okresní sou-
těže a umístila se na 7.-11. místě.

! Radost nám udělaly výsledky
okresního kola SŠ ve volejbalu.
Dívky získaly 3. místo a chlapci ve
velké konkurenci zvítězili. Blaho-
přejeme jim a budeme držet pal-
ce v kole krajském.

! Plesová sezóna je v plném prou-
du a nás letos čekají maturitní
plesy třídy 4. A a oktávy. Budou-

cí maturanti pilně nacvičují předtančení a shánějí ceny do
tomboly. Přejeme jim, aby se vydařily nejen významné spo-
lečenské události, ale i maturita.

Z lavic SOŠ
Studenti 3. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik a Re-

produkční grafik pro média zhlédli ve Východočeském di-
vadle v Pardubicích představení MEFISTO, jehož základní li-
nií byl životní příběh talentovaného bezmezně ambiciózního
herce, který v kariéře našel pochybný lék na svůj komplex mé-
něcennosti. Studenti ocenili nejen námět divadelní hry (romá-
nová předloha německého spisovatele Klause Manna), ale také
herecké výkony, zejména pak Ladislava Špinera, který ztvárnil
hlavní roli. Další nabídku VČD v Pardubicích využijeme i v mě-
síci březnu!

Mgr. D. Rambousková
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Gy a SOŠ Přelouč ve školním roce 2012/2013

Přípravné kurzy k PZ - zahájení 22. února ve 14.30 -
učebna PRIMY (II. patro)

Inzerce

Inzerce



O Jablku
Vernisáž dalšího z ucelených projektů žáků výtvarného obo-

ru proběhla v úterý 12. 2. 2013 v prostorách ZUŠ. Celé polo-
letí jsem se svými žáky odhaloval tajemství a význam jablka
v dějinách umění a lidstva. Jedním z bodů inspirace byl napří-
klad Paul Cezanne se svým zátiším se zelenými jablky nebo
barokní mistři se zátišími Vanitas. Dobrým inspiračním bodem

byla také kniha Zlaté jablko nebo příběh Adama a Evy, kteří
podlehli jablku sváru. Na výstavě bylo možné vidět jak kresby,
tak malby, linoryty a práce z keramické hlíny. Celou atmosféru
vernisáže provoněl domácí jablečný štrúdl a jablečný mošt od
rodiny pana učitele. Všem svým žákům děkuji za jejich praco-
vitost a rodičům žáků za hojnou návštěvu vernisáže. S pozdra-

vem všem Jan Vojtíšek, vy-
učující VO a autor projektu. 

A co já? 
To by jistě zvolala vyku-

lená Alenka z říše divů, kte-
rá se stala inspirací pro tvor-
bu žáků paní učitelky Bar-
bory Fialové. Ano, i její žáci
měli ve stejný den výstavu.
Jejich bílý králík, kočka a spí-
cí Alenka bedlivě střežily vý-
še zmiňovanou hostinu a lá-
kaly tak diváky do místnos-
ti č. 20.

SOUTĚŽE
I letošní předjaří je v ZUŠkách celé republiky ve znamení

soutěží, v letošním roce jsou vyhlášeny pro obory hra na akor-
deon, komorní hra dechových nástrojů a poprvé v historii i hra
na elektronické klávesové nástroje. 

Jako první se odehraje okresní kolo ve hře komorních de-
chových souborů, které se uskuteční ve čtvrtek 21. 2. v ZUŠ Par-
dubice Lonkova. Tady mají naše soubory velké zastoupení a po
minulých soutěžích mají navíc nasazenou skutečně vysokou
laqku. Ze třídy Ivety Trojanové budou soutěžit dva soubory - trio
ve složení Jan Kubiska, Barbora Čejková a Adéla Moravco-
vá a klarinetové duo Martin Horák a Stanislav Kohout. Ze
třídy Michala Chmelaře se okresního kola zúčastní také dva
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Výtvarný klub
Zájmový kroužek pro nejmenší děti od čtyř let. Děti se učí

základům malování pomocí různých technik, vyrábí jednodu-
ché předměty z papíru a kartónů. Scházíme se každý pátek od
16.00, vedoucími jsou Aneta Šimáková a Barbora Hrdá.

Hra na kytaru
Děti a studenti se seznamují se základy hraní na kytaru, jsou

rozděleni do skupin podle úrovně znalostí na začátečníky a po-
kročilé. Hrajeme jak klasické táborové, tak i současné moder-
ní písničky.

Připravujeme:
Velikonoční prázdniny
Čtvrtek 28. 3. 2013 - návštěva plaveckého areálu Pardubice

Pátek 29. 3. 2013 - sportovní dopoledne ve sportovní hale,
nabídka těchto sportů: badminton, sálový fotbal, florbal

Podrobnější informace sledujte na www stránkách DDM
a plakátovacích plochách.

soubory, žesqový kvartet Martin Antoš, Alfréd Junek, Klára
Koštálová a Josef Šimek a komorní soubor ve složení Václav
Koštál, Vojtěch Musil, Kateřina Soukupová a Barbora a Eva
Doležálkovy. I ze třídy Davida Štrupla vysílá naše škola do
okresního kola dva soubory, první ve složení Matěj Kohout,
Peter Kollárovič, Ladislav Spálenský a Miroslav Radil, dru-
hý v sestavě Filip Čermák, Ondřej Mňuk, Kateřina Pucan-
dlová a Václav Steklý.

Ve hře na akordeon pojedou za naši školu do okresního
kola, které ve čtvrtek 28. 2. také pořádá ZUŠ Pardubice Lonko-
va, David a Michal Šulcovi a Štěpánka Jindřišková. O týden
později, ve středu 6. 3., pořádá naše škola krajské kolo soutě-
že ve hře na elektronické klávesové nástroje (keyboardy). Je
chvályhodné, že MŠMT zařadilo tento moderní nástroj do pro-
gramu soutěží a žáci tak mohou změřit své síly s konkurencí
a pedagogové vyměnit zkušenosti. Vzhledem k výhodě „domá-
cího prostředí“ vyslala naše škola do tohoto klání osm zástup-
ců - Alici Rálišovou, Natálku Faltysovou, Andreu Lhotovou,
Karolínu Salavovou a Radima Kostečku za třídy Eleny Savi-
lové, Dana Kubu ze třídy Hviezdoslavy Přinesdomů, Terezu
Myslivcovou a Barboru Hatalovou ze třídy Miroslava Ned-
bala a Denisu Rambouskovou ze třídy Eleny Zubarové. 

Všem soutěžícím a jejich pedagogům držíme samozřej-
mě palce a přejeme co nejlepší umístění.

Petra Lojínová
zástupce ředitele
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Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 1. 7. - 10. 7. 2013

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

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

od 11. února 2013.
Vyplněnou přihlášku vraHte a finanční úhradu 

proveKte do konce května 2013.
Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha -

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

Cena tábora: 3 600,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava,
strava, ubytování, pojištění, vstupy, lanovky, 

pedagogický dozor.

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

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

Dům dětí a mládeže Přelouč, 
Veverkova 752,

telefon 466 672 003, 739 633 508

letní tábor

MOŘEPLAVCI
Termín: 7. 7. - 20. 7. 2013
Hlavní vedoucí: Blanka Leksová

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

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

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM
nejpozději do 31. 5. 2013. Na začátku června obdržíte

podrobný seznam věcí a organizační pokyny.

Cena tábora: 3 700,- Kč
Přihlášky obdržíte od 11. 2. 2013 v DDM Přelouč každý den 

od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

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

s názvem

Čtrnáct dní 
na PANDOŘE

TERMÍN: 30. 6. - 13. 7. 2013
HLAVNÍ VEDOUCÍ: Jana Homolová

MÍSTO KONÁNÍ: Osada VRANICE u Nových Hradů, v chráně-
né krajinné oblasti TOULOVCOVY MAŠTALE.
Tábor je určen pro děti od 8 do 15 let. Kapacita tábora je 45 míst
ve dvoulůžkových stanech s podsadou a podlážkou. Dále k tábo-
ru patří srub s kuchyní a zastřešenou jídelnou pro děti. U tábora
jsou suché záchody, myjeme se ve studené vodě ve žlabu se stříš-
kou. V okolí tábora jsou tři tůně a táborem protéká potok. Pro hol-
ky a kluky je připraven bohatý program na téma ČTRNÁCT
DNÍ NA PANDOŘE. Celé dny se budeme pohybovat v krásné,
pro mnohé již známé přírodě.     Strava je zajištěna 5x denně.

CENA TÁBORA je letos 3 600,- Kč.
Závaznou přihlášku si můžete vyzvednout v DDM v Přelouči od
11. 2. 2013 každý všední den od 8.00 do 17.00 hodin.
Odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku a tábor zapla-
tit je třeba nejpozději do 31. 5. 2013. Platbu můžete pro-
vést osobně v DDM, nebo bankovním převodem na účet
GE MONEY BANK Přelouč, číslo účtu 1502709524/0600,
jako variabilní symbol uveKte toto číslo 3013 a číslo při-
hlášky (např. 301310 - 10 je číslo přihlášky).

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

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752,
pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR 2013

Termín: 26. 8. - 30. 8. 2013
Čas: 9.00 - 16.00 hod.

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

V ceně tábora jízdné a vstupy.

Přihlášky do 30. června 2013 

Vedoucí: Jana Homolová,
Pavel Hrdý, Blanka Leksová

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

e-mail: ddm@ddmprelouc.cz



Milí spoluobčané,
Rodinné centrum Sluníčko Přelouč pro Vás opět chystá Bur-

zu těhotenského a dětského oblečení, potřeb a hraček.

Šnečci 10 - 14 měsíců

Koeátka 21 - 30 měsíců
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Akce pro děti !

sídlo: ul. Kladenská 845, Přelouč, tel. 605 515 924, Slunickoprelouc.webnode.cz

Koeátka 21 - 30 měsíců

Velmi děkujeme firmě Kiekert CS s.r.o.
za věnování „válecích pytlů“ pro děti ☺. 



Únor v klubu VOLANT…
Měsíc únor jsme zahájili jarními

prázdninami. Dveře klubu byly otevřeny
od pondělí do středy, a to od 10.00 hodin
do 18.00 hodin. V těchto dnech proběh-
ly dvě akce. Téma první z nich znělo: „Já
a můj život aneb posezení nad foto-
grafiemi“. Každý měl za úkol donést

fotografie, které byly pořízeny od jeho
narození až do současnosti. V úvodu po-
vídání byly fotografie vloženy do krabice
a důkladně promíchány. Poté putovala
krabice mezi dětmi a každý z ní vytáhl
vždy jednu fotografii. Jeho úkolem bylo
uhádnout, kdo na ní je. Ne vždy bylo jed-
noduché rozpoznat, kdopak to jsou ta
malá miminka. Díky této akci se známe
zase o trochu lépe ☺. Další v pořadí byl
turnaj ve stolním fotbálku. Zúčastnilo
se devět soutěžících. Souboj byl velmi
napínavý. Vítězem se stal Bob, těsně za
ním se umístil Nikolas a třetí pozici za-
ujal Mark. Všem soutěžícím děkujeme
za účast. Není důležité vyhrát, ale zúčast-
nit se! Jelikož byla otevírací doba o jar-
ních prázdninách prodloužena, vařilo se
každý den. Děti si tak vyzkoušely přípra-
vu bramborové polévky, těstovinového

salátu a toastů. Také upekly výborný per-
ník a uvařily puding s ovocem. V pátek
15. února 2013 jsme s dětmi vyrazili do
Kolína, kde nás čekala exkurze v auto-
mobilce TPCA. Pracovníci továrny nás
seznámili s celým procesem výroby au-

tomobilů, a to od samotného zahájení
výroby až po předání vozu zákazníkovi.
Největším zážitkem pro všechny byl vlá-
ček, který nás provezl celým závodem.
Exkurze v TPCA byla opravdu cennou
zkušeností a dětem se návštěva moc lí-
bila. Některé z nich si dovedou předsta-
vit, že budou jednou podobná auta vy-
rábět. Kdo ví…není na škodu, že o tom
už nyní přemýšlí ☺. Poslední únorovou
akcí byl Dětský ples, který se konal ve
středu 20. února 2013. Na ples byl po-

volen vstup pouze ve společenském odě-
vu, a proto si chlapci přinesli košili a vlast-
noručně si ušili motýlka na krk. Dívky si
přinesly šaty a střevíce a ples mohl za-
čít. Věnovali jsme se základům slušného

chování ve společnosti, nacvičovali spo-
lečenské tance (polku, mazurku, blues,
country), vyzkoušeli si i některé ze zá-
bavných tanců, a to ptáčata a macarenu
a samozřejmě nemohly chybět soutěže.
Tancovalo se s jablkem, s nafouknutým
balónkem, hrála se židličkovaná, na so-
chy apod. Na závěr plesu byla vyhlášena
soutěž o nejlepšího tanečníka. A co plá-
nujeme na březen? Zaměříme se pře-
devším na Velikonoce. Budeme vyrábět
výrobky v rámci doplňkové činnosti, se
kterými vyrazíme společně s dětmi na Ve-
likonoční jarmark. A v prostorách naše-
ho klubu uspořádáme Velikonoční vý-
stavu výrobků, které děti vyrobily. I vy se
můžete přijít podívat ☺. O přesném ko-
nání akce budete informováni prostřed-
nictvím plakátů vylepených ve městě.

Martina Hošková

Terénní programy
Již na konci loňského roku jsme in-

formovali čtenáře o službě, kterou se
chystáme v novém roce odstartovat. 1. 3.
2013 jsme opravdu poprvé vyrazili do
ulic vstříc těm, kteří to svým způsobem
potřebují. Tato sociální služba bude po-
skytována uživatelům v jejich přiroze-
ném sociálním prostředí a je určena ze-
jména dětem a mládeži ve věku od 6 do
26 let, ohroženým sociálně nežádoucí-
mi jevy. Řada dětí v našem městě a ze-
jména mládeže nenavštěvuje žádnou
organizovanou aktivitu, mnohdy mají
potíže se zvládáním své životní situace.
I když se to může zdát nesmyslné, není,
na koho by se obrátili (řada z nich ne-
má důvěru k rodičům ani učitelům či ji-
ným dospělým). Chceme jim nabídnout
možnost pozitivně ovlivňovat a měnit svůj
život. Naše služba je určena také celým
rodinám či dospělým jednotlivcům, oso-
bám vedoucím rizikový způsob života či
osobám tímto způsobem života ohrože-
ným a osobám v krizi. Základní poraden-
ství bude poskytnuto každému, kdo o něj
požádá. V případě, že nebudeme schop-
ni poradit, odkážeme jej do správných
rukou. Mezi základní činnosti, které so-
ciální pracovníci v rámci této služby vy-
konávají, patří zprostředkování kontak-
tu se společenským prostředím, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zá-
jmů a při obstarávání osobních záleži-
tostí. K zastižení jsme v ulicích v pondě-
lí a pátek vždy od 15.00 do 17.00 hod.
Naším cílem je, jak jinak, než pomoci li-
dem ke svépomoci a přispět ke zkvalit-
nění života nás všech. Obrátit se na so-
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ciální pracovníky neznamená nic zlého.
Nikdo z nás nezná návod, jak dělat věci
perfektně ani jak být stoprocentně šqast-
ný. Spolu ale můžeme porozumět tomu,
co se děje v nás a kolem nás a ledacos
změnit. 

Iva Gabrhelová

Dohody o výkonu 
pěstounské péče

V souvislosti s transformací sytému
péče o ohrožené děti v České republice,
proběhla změna zákona o sociálně práv-
ní ochraně dětí. V posledních letech byly
zaznamenány nechvalné reakce jiných
zemí, které upozorňovaly na vysoký po-
čet dětí v ČR umístěných v zařízeních
ústavní výchovy. To nutně volalo po změ-
ně. Cílem transformace a novely zákona

je dosáhnout toho, aby bylo nadále v za-
řízeních ústavní výchovy umísqováno co
nejméně dětí. Dítě patří do rodiny, a pro-
to je třeba udělat maximum proto, aby
v ní mohlo zůstat, případně se do ní co
nejdříve vrátit. Ovšem ne vždy se mohou
děti vrátit domů. Proto si transformace
klade za cíl, najít co nejvíce osob, které
by byly ochotny pečovat o dítě ve své ro-
dině - pěstouny. A to jak dlouhodobě, tak
přechodně. Získat vhodné pěstouny a při-
pravit je na jejich úkol, je velice náročný
proces. Je velmi důležité, aby se náhrad-
ní rodiče s dítětem sžili, porozuměli si.
Ve většině případů se jedná o děti s ur-
čitým druhem potíží a společné soužití,
komunikace a vytvoření pozitivního vzta-
hu není samozřejmostí a mnohdy k to-
mu nemusí dojít. Je proto třeba zajistit
pěstounům i dětem řádnou péči. Pěstou-

ni jsou povinni uzavřít aq už s pracovni-
cemi OSPODU či jinými pověřenými oso-
bami dohodu o výkonu pěstounské péče.
Cílem této dohody je poskytnutí podpo-
ry a pomoci a poradenství osobám pe-
čujícím. Jedná se zejména o výchovnou
a poradenskou péči při výkonu pěstoun-
ské péče a sledování výkonu pěstounské
péče. Zažádali jsme o rozšíření pověření
sociálně právní ochrany dětí v tomto roz-
sahu a tímto nabízíme všem pěstounům
či potenciálním zájemcům o výkon pěs-
tounské péče, kteří nemají dohodu ještě
uzavřenou, možnost uzavřít ji s naší or-
ganizací. Více informací získáte na te-
lefonním čísle 773 001 046.

Iva Gabrhelová

Více info o nás naleznete 
na www.volantops.cz.

Světlušky navštívily přeloučské kino
Sraz jsme měli v 15:40, ale film Snížek, bílý kožíšek začínal

až v 16:00.
Snížek byl bílá gorila. Bydlel v zoo mezi černými gorilami

(tátou gorilou a dvěma gorilími dětmi). Táta goril nechtěl Sníž-
ka ve smečce. Najednou přijela kouzelná paní, která každému
splnila jeho přání. Snížek tedy šel za tou paní, aby mu změni-
la barvu srsti na černo, pak by ho ostatní gorily přijaly mezi se-
be. Kouzelná paní mu dala lektvar a řekla, aby do lektvaru dal
černý gorilí chlup. Snížek ten lektvar nakonec vylil na zem a os-
tatní gorily ho přijaly do smečky. Dopadlo to tedy dobře.

V kině to bylo dobré, až na to, že Kočička na začátku trochu
brečela, protože tam byl zlý pán, který chtěl Snížka zabít.

Adélka Blahová (světluška)

Dobývání hradu
V jedno chladné nedělní ráno se vydala smečka vlčat dobýt

Kunětickou horu a osvobodit tak svět. Nebylo to však vůbec jed-
noduché, museli urazit tisíce a tisíce kilometrů (8-9) a splnit
pár úkolů, za které dostávali životy a měli pak převahu v boji
o hrad. Před závěrečným bojem se smečka musela občerstvit
v nedaleké hospůdce. Samostatný boj pak probíhal před brana-
mi hradu, který hlídali strážní, a jak se později ukázalo, i hla-
doví psi. Nakonec po dlouhé době zvítězila smečka a obsadi-
la tak hrad. Po této těžké bitvě se kluci odreagovali u sportíku
pod hradbami a pak už je čekala jen dlouhá cesta kočárem
domů.

Martin Hrubeš

Noční hra
V rámci hry, která se line jako červená niq celým skautským

rokem, jsme dosáhli těžkého bodu. Na lednové noční hře jsme

zdolávali nebezpečné vrcholky Himalájí a proplétali se tibet-
ským chrámovým labyrintem.

Mise záchranářů, která byla před více jak půl rokem vyslá-
na, aby zachránila svá rodná města (Mekku a Medinu), bojo-
vala o žití a nežití. Dobrodruhové museli prokázat dovednosti
tichého pohybu v přírodě, šikovnost při stavbě věže, dobrou pa-
měq, vůli, schopnost obhájit se a mluvit před publikem. Všem
se podařilo projít i touto těžkou překážkou a můžou tak po-
stupovat dále, do Egypta. 

Lukáš Spurný
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Podpora rodiny, 
sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi
V dnešním příspěvku chci už tradič-

ně nejprve poděkovat dárcům. V měsíci
lednu jsme dostali nabídku od ředitele
hotelu Fontána, abychom si přijeli pro
větší množství talířů, hrníčků, misek apod.
S radostí jsme ji přijali, nádobí se dosta-
lo skoro na všechny uživatelské rodiny,
měli jsme z něj velkou radost. Potěšily
nás i maminky z rodinného centra Slu-
níčko, které nám na naši prosbu daro-
valy kočárky i hračky. Naší kontaktní
osobou mezi maminkami je paní Soňa
Cestrová, která je naše bývalá pracovni-
ce a má mimořádné pochopení pro po-
třeby našich uživatelských rodin. Všem
jmenovaným upřímně děkujeme.

S přicházejícím jarem z našeho im-
provizovaného šatníku vyřadíme zimní
oblečení a budeme ho doplňovat jarním
a letním. Znovu prosíme všechny, kte-
ří budou přebírat oblečení svých dě-
tí, aby na nás pamatovali a oblečení
nám nabídli. V minulém měsíci jsme ob-
lékali novou rodinu se šesti dětmi, naše
zásoby se povážlivě ztenčily. O přebírá-
ní a ukládání oblečení se nám už pár
měsíců stará dobrovolnice Lída, nyní jsme
se dohodly, že bude oblečení zájemcům
i vydávat, má přehled o tom, co v šatní-
ku máme a co nám chybí a rodinám po-
může při výběru. Lído, děkujeme! Děti
z našich uživatelských rodin by měly ra-
dost z hraček, knížek, školních potřeb
apod., maminky by uvítaly ložní prádlo,
utěrky, ručníky. Pokud můžete, nabídně-
te nám jmenované věci, rádi si pro ně
přijedeme.

Kontakt pro dárce: tel. 731 598 914,
email: hudcova.charita@seznam.cz.

Znovu hledáme někoho, kdo by se
chtěl věnovat domácímu vyučování
dvou chlapců.

Stále se nám nepodařilo najít něko-
ho, kdo by měl zájem doma učit dva
chlapce. Rádi bychom pro naši uživa-
telskou rodinu tuto možnost zprostřed-
kovali, chlapci chodí do první a čtvrté
třídy. Podmínkou je minimálně středo-
školské vzdělání s maturitou, kladný
vztah k dětem a chuq do takové čin-
nosti. Práce bude samozřejmě honoro-
vána. Bližší informace Vám rádi po-

skytneme na tel. 731 598 914, Rita
Hudcová, vedoucí služby.

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
KLAS (Klub aktivní senior) se sešel

v úterý 12. 2. v Jakub klubu. Členové do-
končovali pletení z papíru. V hlavní čás-
ti programu pod názvem „Kniha na mém
nočním stolku“ si přítomní vyměňovali
informace o knihách, které přečetli. Dal-
ší setkání je připraveno na 12. 3. v 9.30
v Jakub klubu. Budeme tvořit velikonoč-
ní dekorace. S sebou je třeba si přinést
košíček vyrobený z papíru nebo nějakou
nádobu na dekoraci. 

Hana Kubátová

RELAXAČNÍ CVIČENÍ 
PRO SENIORKY

Zveme na pravidelné příjemné cvi-
čení při hudbě s Irčou Staňkovou, a to
každý pátek od 16.00 - 17.00 hod.v Ja-
kub klubu. Poplatek je 20 Kč. 

ÚNOR V JAKUB KLUBU
Únorovým tématem jsme zvolili „Ces-

tujeme, po moři, po souši, lodí aneb z mí-
sta na místo“, v rámci kterého byly vytvo-
řeny a zaslány výtvarné práce našich
dětí do soutěže vyhlášené neziskovou
organizací ADRA.

Turnaj ve florbalu
Dne 5. 2. 2013 proběhl v tělocvičně

Orlovny Přelouč turnaj 4 družstev ve flor-
balu, kdy za pomoc při uspořádání patří
dík našim dobrovolníkům a paní ředitel-
ce ZŠ Masarykova, která laskavě poskyt-
la sportovní vybavení na florbal pro hrá-
če. Při turnaji jsme si všichni užili spousty
legrace a zdravého soutěžení. Sláva ví-
tězům, čest všem účastníkům.

Turnaj v ping pongu
Další naší aktivitou o jarních prázd-

ninách byla účast dětí na turnaji v ping
pongu, který se uskutečnil dne 7. 2. 2013
v prostorách NZDM EMKO Vysoké Mýto.
Na tento turnaj, pořádaný sdružením níz-
koprahových zařízení Pardubického kra-
je PRAŽEC08, jsme jeli jako na příjemný
výlet. Samotného turnaje se zúčastnilo
našich 5 dětí a nepočínaly si vůbec špat-
ně. Hrál se systém každý s každým, cel-

kem bylo v mladší kategorii 17 hráčů.
Nejlepší z našich hráčů získal 9 vítěz-
ných zápasů! Všichni účastníci turnaje
byli spravedlivě odměněni „sladkými“
medailemi.

Preventivní programy v únoru
V únoru jsme s dětmi prodiskutovali

„Nácvik poskytnutí první pomoci“ a „Slož-
ky integrovaného záchranného systému“.
Dětem jsme vysvětlovali základní postu-
py při poskytování první pomoci, umělé
dýchání, masáž srdce, ošetřování krváce-
jících ran apod. Také jsme hovořili o slož-
kách záchranného systému, možnosti
volání, jejich kompetence a povinnosti.

Tým Jakub klubu
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Domov u fontány se stále snaží ob-
jevovat a zavádět do praxe nové pra-
covní postupy a terapeutické metody,
aby všem klientům, ale zejména těm
s onemocněním demence, těm, kteří jsou
zranitelní tím, že nejsou orientováni
v čase, osobách ani prostředí, poskyto-
val co nejkvalitnější služby a umožnil
jim žít spokojený, důstojný a bezpečný
život. 

Jednou z nových metod, kterou jsme
zavedli před rokem, je používání tera-
peutických panenek. Nejedná se o „oby-
čejné“ panenky určené dětem, tyto pa-
nenky jsou speciálně vyrobeny a určeny

právě pro terapii s klienty s onemocně-
ním demence. Nejednou se totiž stává,
že tito klienti v důsledku svého onemoc-
nění hledají své děti, čekají na ně, až
přijdou ze školy, chtějí jim uvařit oběd
a to přesto, že ve skutečnosti je dětem
čtyřicet a více let… Klienti pak trpí úzkos-
tí a nejistotou, protože je nemohu najít
a mají o ně obavy. Vzhledem k onemoc-
nění klientů není správné, a ani nelze,
uvést je reality a vysvětlit jim skutečnost.
Takové snahy by vedly k jejich ještě vět-
ší rozrušenosti a nejistotě, protože oni
v tu chvíli žijí v jiné situaci a nechápou,
co jim chcete vysvětlit. 

Terapeutické panen-
ky do jisté míry připo-
mínají skutečné děti. Je-
jich vzhled však prošel
svým vývojem. Potom,
co byly první z nich za-
vedeny do praxe, se uká-
zalo několik okolností,

na které bylo třeba reagovat. Bylo napří-
klad ověřeno, že jejich rozesmáté obliče-
je u některých klientů vyvolávaly hněv
a agresi, protože byli přesvědčeni, že se
jim panenky vysmívají a plačící panen-
ky vzbuzovaly úzkost a soustavnou sna-
hu je utišovat. Bylo také zjištěno, že o spí-
cí panenky je daleko menší zájem než
o panenky, které mají otevřené oči. Pro-
to mají současné panenky orientovaný
pohled a optimistické, ale neutrální výra-

V únoru se u nás slavil masopust
Když se řekne masopust, vybaví se každému zábava, tanec,

hudba, zpěv, spousta jídla a různorodé kostýmy. Proto aktivizač-
ní pracovnice s pomocí dalších zaměstnanců připravily pro
klienty pestrobarevnou přehlídku kostýmů. Klienty tak na jejich
pokojích navštívili klauni, kabaretní tanečnice nebo dokonce

cikánka. A aby nešli s prázdnou, zaměstnanci kuchyně klien-
tům upekli koblížky, kterými průvod klienty obdaroval. Došlo
i na zpěv a tanec. Klientům se průvod velice líbil, mohli si tak
připomenout dobu, kdy sami byli součástí masopustního prů-
vodu. Po skončení přišlo na řadu vyhlášení nejlepší karnevalo-
vé masky vytvořené klientem. 
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Okénko z Domova u fontány

Využití terapeutických panenek 
u klientů s onemocněním demence

Inzerce



zy obličeje, aby u klientů navodily klad-
né emoce. Materiály, ze kterých jsou vy-
ráběny, také nejsou podceněny. Použité
textilie jsou měkké a příjemné na dotek,
čímž pozitivně stimulují smyslové orgá-
ny klientů. Jednotlivé části těla jsou vyvá-
ženy, aby se mohly lépe objímat, chovat
nebo posadit. Některé mají v trupu všitou
kapsičku, do které lze vložit tzv. přídav-
né moduly, např. tlukoucí srdíčko, sáček
s aromatickou substancí nebo nahráva-
cí zařízení se zvuky, čímž se může u ně-
kterých klientů terapeutický efekt ještě
posílit. Panenky jsou dodávány obleče-
né, ale je možné je oblékat do oblečení
z doby rodičovství klientů, jako jsou ple-
tené soupravičky, háčkované botičky, do-
ma šité oblečení apod. Při terapii lze vy-
užít i další miminkovské drobnosti, jakou
lahvičky, plenky, hřebínky apod.

Také v Domově u fontány má terapie
pomocí panenek pozitivní účinky. Klien-
ti se o ně zajímají, berou je do rukou, a to
i někteří muži, chovají je, dávají jim jmé-
na, starají se o ně, povídají si s nimi,
povídají si o nich… Pracovníci domova
klientům, u kterých předpokládají zájem,
panenky nabízejí, ale v žádném případě
je klientům nevnucují. Pokud chtějí pra-
covníci některému z klientů panenku
nabídnout, nejprve si ověří, zda v životě
neprožil negativní zkušenost, která by
vyvolala negativní vzpomínky, např. ztrá-
ta dítěte, vážná nemoc dítěte apod. Ově-
řili jsme si, že i klienti ve velmi pokroči-
lém stádiu onemocnění demence reagují
velmi pozitivně a oživují se jim vzpomín-
ky na produktivní období života, tedy na
dobu, kdy se cítili potřební, důležití, milo-
vaní… Panenka tak může sloužit i k na-
vázání nevynucené a nenásilné komuni-
kace s klientem, který běžně nekomuni-
kuje, ale může sloužit i jako prostředek
snižování agrese a napětí klienta odve-
dením jeho pozornosti od nežádoucí čin-
nosti na náhradní podnět, stejně jako
k omezení nutkání „odcházet ze zaříze-
ní“, když klient např. hledá dítě.

Panenky jsou v Domově u fontány
využívány s cílem:
% Navození kladných emocí klienta
% Navození vzpomínek - včetně využití

v rámci reminiscenční terapie
% Eliminace pocitů úzkosti a agrese

klienta
% Odpoutání pozornosti od nežádoucí

činnosti
% Zlepšení komunikace

Proto až příště uvidíte klienta Domo-
va u fontány chovajícího panenku, už
budete vědět, že se nejedná o infantili-
zaci klienta, tj. snahu přirovnávat klien-
ta k dítěti a snižovat důstojnost lidské-
ho života, ale naopak o snahu poskytnout
klientovi klidný a spokojený život. 

Mgr. Andrea Faltysová, DiS.
Metodik sociálních služeb
Domova u fontány
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DĚKUJEME, SVATÝ OTČE BENEDIKTE
Milí Přeloučští, sestry a bratři, volby presidenta způsobily

ve společnosti emoce, a objevila se zase pravdivá skutečnost,
že jsme všichni lidé hříšní
a stále umíme ubližovat,
lhát, osočovat, atd… Jdeme
a musíme jít dál, v březnu
odchází z funkce starý a při-
jde nově zvolený pan presi-
dent. My katoličtí křesqané
v březnu prožíváme podob-
né starosti, jako ve společ-
nosti. Sice mírně překvapení
abdikací, ale odcházejícímu
papeži Benediktu XVI. děku-
jeme za jeho požehnanou
službu v církvi, i pro celý
svět. Naše pastorační asis-
tentka Lucie, nyní paní Ha-
dáčková, se účastnila všech
světových setkání mládeže s papežem Benediktem. Nejdříve
v Kolíně nad Rýnem v roce 2005, pak v Austrálii v Sydney v ro-
ce 2008, i při posledním setkání ve Španělsku v Madridu v ro-
ce 2011 již spolu s Martinem, Pavlem, Evou a Martinou - na-
šimi zástupci mládeže z Přelouče. I já jsem nadšeně přivítal
jeho návštěvu v České Republice v roce 2009, když jsem se
účastnil společných nešpor kněží a řeholníků s papežem v ka-
tedrále sv. Víta, mše svaté v Brně a taky s našimi farníky ve

Staré Boleslavi, kde se papež setkal
s mládeží. Byla snaha pozvat papeže
ještě na krátkou návštěvu letos na Ve-
lehrad, k oslavám 1150tého výročí pří-
chodu věrozvěstů Sv. Cyrila a Metoděje,
ale možná to bude až nový papež. Bene-
dikt tehdy označil české věřící za „tvo-
řivou menšinu“, která má své místo ve
společnosti. A podobně jako i některé
jiné země, kde jsou věřící v menšině, je
úkolem církve vnášet do společnosti
duchovní hodnoty evangelia, učení Kris-
ta. Protože jsme hříšníci, spásu od Kris-
ta potřebujeme všichni. Papež Bene-
dikt XVI., sluha Boží ale i pan profesor
nás dobře učil milovat Krista. Za všech-
ny, kteří ho ctíme, mu upřímně děkuji za
jeho pontifikát.        P. Lubomír Pilka

BYL MASOPUST, ALE UŽ JE PŮST
V únoru jsme stihli před popeleční středou ještě oslavit

i masopust na faře. Sešlo se nás přiměřeně k bohatě prostře-
nému stolu a k jídlu, přišla i nejstarší farnice paní Klapková
(92 let), a na klávesy hrál kamarád Vilík, přítel Jirky Košqála a vy-
nikající hudebník. Hrál k poslechu skladby církevní i světské,
moderní i starší, co si kdo přál. I když noty neumí, přesvědčil,

že jinak to umí a moc dobře.
Však to lidé slyšeli v neděli
po mši i v kostele. A pak při-
šla popeleční středa a vý-
zva kněze: „Čiň pokání a věř
v Evangelium“ v Krista. Po
celý březen ještě prožíváme
půst, ale protože taneční ple-
sy i v postě fungují, plesej-
me a radujme se i v Bohu.
On je radostí duše, která ho
hledá, která po něm touží.

A každý člověk touhu po Bohu má v sobě. „Radujte se z Hos-
podina a jásejte,
spravedliví, ple-
sejte všichni, kdo
máte přímé srdce!“
Žalm 32,11; Přeji
všem lidem, aby si
uvědomili, jakou
hodnotou je Kris-
tova oběq pro nás
a zvu Vás k du-
chovní přípravě
k velikonocům.
Postní duchovní
obnova se u nás
na faře uskuteční
9. 3. 2013 v 9:30. 

Srdečně zveme!

Požehnaný březen přeje Váš P. Lubomír Pilka

Obrázky: 1. papež odlétá z ČR 28. 9. 2009 Ruzyně; 2. Restau-
rovaný kříž na kostele sv. Jakuba; 3. Muzikant Vilík
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

HYMNUS NA KRISTA
Kristus trpěl za vás

a zanechal vám tak příklad,
abyste šli v jeho šlépějích.

On ,hříchu neučinil
a v jeho ústech nebyla nalezena lest.‘
Když mu spílali, neodplácel spíláním;

když trpěl, nehrozil,
ale vkládal vše do rukou toho,

jenž soudí spravedlivě.
On ,na svém těle vzal naše hříchy‘ 
na kříž, abychom zemřeli hříchům 

a byli živi spravedlnosti.
,Jeho rány vás uzdravily.‘

1 Petrův list 2, 22-25
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Roku 1987 byla v Přelouči postavena
moderní budova. Výrazná stavba se oka-
mžitě stala symbolem města, protože vyni-
kla nevšední architekturou. Dům má již
svou historii, ale dosud nepůsobil svým
exteriérem tak příznivým dojmem jako
v posledních dvou letech. V roce 2011 pro-
běhla pod pečlivým dohledem nových ma-
jitelů kompletní rekonstrukce, která nasta-
vila standard prostředí na úroveň moder-
ního hotelnictví. Nový majitel vrátil hotelu
starý název Fontána a také původní podo-
bu, kterou projektoval architekt Pavel Ma-
léř. Ten jako odborník na společenské stav-
by dobře věděl, že první dojem z vkusně
zařízeného hotelu ovlivní každého hosta
a zároveň ho ujistí, že se nachází ve správ-
né a dobré restauraci. Samozřejmě, že do-

bré jméno pohostinného domu jde ruku
v ruce s výbornou kuchyní a příjemným
personálem. Zda je tento první dojem prav-
divý, si můžete ověřit jen tehdy, když se
stanete hostem takového hotelu. Naskyt-
la se mi příležitost v sobotu 19. 1. 2013,
když jsem přijala pozvání do hotelu Fon-
tána na seminář o zdraví. Nyní mám jis-
totu, že ve Fontáně je každý host vítaný,
a je příjemné, že to není pouze moje osob-
ní zkušenost, ale všech účastnic, které při-
jely na seminář s tématem ‚Zdravá výživa
a potravinové doplňky OKG‘ z různých kon-
čin naší vlasti. Všechny jsme se shodly, že
nový majitel hotelu nevrátil městu pouze
přitažlivou stavbu, ale především obsadil
svůj hotel ochotným, vstřícným a příjem-
ným personálem. Také dobře upravená

jídla nenechala nikoho na pochybách, že
v přeloučské Fontáně mistři kuchaři ne-
chybí. Moje dobrá osobní zkušenost mne
ujistila, že „Přelouč má zpátky „svůj“ hotel
Fontána.“

Příjemné dojmy z Fontány mi také při-
pomněly článek vydaný v Roštu 4/2011,
kde nový majitel v textu slibuje, že se ho-
tel opět stane určitým symbolem města
Přelouče. Mohu jen potvrdit, že majitel spl-
nil, co slíbil. Hotel se opravdu stal symbo-
lem města Přelouče a tradičního českého
pohostinství přístupného všem.

Bylo vzpomenuto na článek z Roštu 4/2011
„Přelouč má zpátky ‚svůj ‘ hotel Fontána“

Marcela Danihelková

„Náš“ hotel Fontána - symbol města Přelouče



Severní část Přeloučska, kam pove-
de naše dnešní cesta, ač se to nezdá, je
relativně hodně zvlněná a pozná to cy-
klista, který se rozhodne pro cyklistický
výlet do obce Vápno, která leží v severní
části regionu. Po vyšlapání kopce vyje-
deme ke kostelu, kde je ideální se zasta-
vit a dozvědět se něco málo zajímavého
o této vesničce. 

Místní jméno Vápno vzniklo z pod-
statného jména vápno. Zřejmě z vápen-
ného kamene nebo vápenná zem i vápno
pálené. Obec Vápno je poprvé připomíná-
na v pozůstatcích ‚desk zemských': „1337
Vápna vsi…“, v dalších dokladech je uve-
deno: „1369 Cymentum, wapno;… 1384-
-1399 Cementum alias wapno; 1379 wil-
la Wapno“.

První písemná zmínka je z roku 1337,
ale podle různých dokladů o osídlení to-
hoto území svědčí řada nálezů, které
pocházejí i z doby laténské 4. - 1. sto-
letí př. n. l. Osídlení pokračovalo i dále
v římské době až do 4. století, kdy bylo
keltské obyvatelstvo vystřídáno germán-
ským. V době stěhování národů začíná
nová etapa, spojená s usazováním slo-
vanského obyvatelstva, která pak plynu-
le navazuje na raně středověké období.
Pocidliní se spolu s Polabím a celými se-
verovýchodními Čechami stalo doménou
silného kmene Charvátů. Je obecně při-
jímáno, že toto území patří do nejstarší
sídelní oblasti Čech.

Stálou dominantou Vápna i pro část
okolí je kostel sv. Jiří, který stojí na
úbočí vyvýšeniny zvané Sušina písem-
ně doložený r. 1366. 

Sušina či Sušiny je nevysoké zales-
něné návrší 6 km severně od Přelouče
a 1,5 km jihozápadně od Žáravic. Kata-
strálně patří východní část Sušin do ka-
tastrálního území Sopřeče a západní část

do katastrálního území Vápna. Východní
část tohoto katastrálního území patří
kostelu ve Vápně a část patří k panství
Chlumec nad Cidlinou.

Dnes tímto katastrálním rozhraním
právě v těchto místech vede hranice okre-
sů Pardubice a Hradce Králové. V první
polovině 19. století se na tomto návrší
těžil vápenec. Pozůstatkem této těžby je
řada prohlubní a terénních nerovností.

Sídliště, které stávalo v těchto mís-
tech, se připomíná poprvé v roce 1386,
kdy Václav ze Sušin získal odúmrq po Ješ-
kovi, řečeném Zábrdovec, který zemřel
v Obědovicích. Na přelomu 14. a 15. sto-
letí náležely Sušiny příslušníkům rodu
z Vyšehnějovic (dnes Vyšehněvic). Jaký
byl jejich vztah ke zmíněnému Václavo-
vi ze Sušiny, nelze určit. V roce 1404 po-
stoupil Jan z Vyšehněvic plat v Sušině
ke kostelu v Turkovicích za spásu duše
svojí, svého bratra Mareše a svých ro-
dičů. V roce 1407 se připomíná již zmí-
něný Mareš z Vyšehněvic v souvislosti
s tím, že dluží faráři v Turkovicích 10 kop

grošů, s poznámkou, že sídlí v Sušinách.
V roce 1411 se tento Mareš jako maji-
tel Sušin zavázal, že bude i nadále od-
tud odevzdávat plat kostelu v Turkovi-
cích, který v roce 1404 daroval tomuto
kostelu jeho bratr Jan. V roce 1418 další
majitel Sušin Jíra z Kladrub převedl plat
k turkovickému kostelu ze Sušin na svo-
ji ves Drahoměřice, dnes je to zaniklá
ves v okolí Chlumce nad Cidlinou. Suši-
ny tehdy prodal, ale chtěl dodržovat cír-
kevní závazek, který se k nim pojil. V žád-
ném z uvedených zápisů se nepřipomíná

tvrz, ale vždy se mluví jen o Sušinách bez
bližšího určení.

Potom zprávy o Sušinách mizí. Až
v 90. letech 15. století se připomíná ne-
pokojný Jan Kozel ze Sušin. V roce 1490
ho pohnal jeho soused Jiří z Kasalic zno-
vu před soud, ke kterému se již třikrát
nedostavil. Záhy se dostal do konfliktu
i s Vilémem z Pernštejna, majitelem Par-
dubic a byl Vilémem uvězněn 5. 4. 1492.
Po té ho Vilém propustil na slib, že se
vrátí, kdykoliv bude vyzván, a že se ne-
bude přidržovat lotrů. List, kterým toto
Jan Kozel slibuje, je datován „na Sušině“.
Zřejmě proto, aby se zbavil nepokojné-
ho souseda, koupil Vilém z Pernštejna
20. 6. 1493 od Jana Kozla pustou ves Su-
šiny s dvorem za 400 kop gr. Českých.

Tvrz a dvůr Sušina byly později Vilé-
mem z Pernštejna pravděpodobně vy-
páleny, nebo pobořeny, aby nemohly po-
skytovat útočiště vzpurnému Janu Kozlo-
vi ze Sušin a jeho kumpánům. V lesním
trénu jsou dosud patrné nevýrazné sto-
py po středověkém osídlení. Lichoběžní-
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Vápno - obec na kraji lesa

Zvonice Kostel sv. Jiří



ková akropole s vyvýšeninou po věži, ob-
klopená příkopem a zčásti valem. Na ni
navazuje další příkop a val, na jihový-
chodě stopy hrazeného dvora a na jiho-
západě jsou stopy další budovy s vlast-
ním ohrazením.

Pozornost budí v obci a okolí dobře
udržovaný a opravený kostel sv. Jiří, pí-
semně doložený od roku 1366. Obdivu-
hodná je také zcela zvláštní otevřená
dřevěná zvonice, která stojí ve stínu mo-
hutné památné lípy. Zdejší obec bývala
centrem kulturního života nejméně pro
deset dalších obcí v okolí. Stará farní pa-
mětní kniha připomíná, že byla ve Váp-
ně zbudována škola v roce 1738 a za
čtyřicet let byla postavena další z dříví
farního lesa.

Teprve v roce 1882 byla vysvěcena
škola nová, ‚kamenná‘. Škola stále slouží
deseti obcím, z kterých dojíždí asi 30 dě-
tí. Škoda, že krásná původní historizují-
cí fasáda školy nebyla při opravách obno-
vena. Podobně dopadla i fasáda bývalé
fary u kostela sv. Jiří, také ztratila svůj pů-
vodní barokní vzhled. Pouze socha sv. Ja-
na Nepomuckého získala po obnově po-
dobu z roku 1766, stojí před poštovním
úřadem a spolu s kostelem sv. Jiří je vý-
raznou a významnou památkou obce
Vápna. 

Vápno nemá jenom zajímavou his-
torii ale má v okolí i zajímavé přírodní

objekty. Nejvíce ze všeho zaujme krás-
ná staletá hrušeň rostoucí v polích sever-
ně od obce. Nemůžeme si ji nevšimnout,
když pojedeme směrem na Malé Výkle-
ky a budeme se dívat na levou stranu.
Cestou po této silnici budeme přejíždět

v těchto místech nenápadný Strašovský
potok. Asi nikoho by nenapadlo tady hle-
dat vzácnou vážku hnědoskvrnnou. Strá-
šovský potok vytéká z menšího rybníčku,
který je domovem vodních a mokřadních
druhů ptáků. Po krátkém odpočinku u vo-
dy doporučujeme stín lesních porostů,
kde převládají dubohabřiny, ve kterých
roste vzácná okrotice bílá, jedna z na-
šich orchidejí. Po procházce lesem mů-

žeme pomalu přemýšlet pomalu o cestě
zpět. Nesmíme zapomenout navštívit vlh-
ké louky severně od Strášovského rybní-
ka. Tyto louky jsou hotovou botanickou
pokladnicí Přeloučska. Roste zde nená-
padná pěchava slatinná, která zde má
pravděpodobně největší populaci na úze-
mí České republiky. Všímavý pozorova-
tel nepřehlédne hadilku obecnou kolem
5 cm velikou kapradinu. Nejkrásnější jsou
ale kvetoucí porosty prstnatce pleeového,
kterého zde rostou stovky, najdeme zde
i jeho příbuzného a to prstnatec májový,
který má černě skvrnité listy. Tyto louky
jsou také jednou z lokalit česneku hra-
natého na Přeloučsku. Nesmíme zapo-
mínat ani na ornitology, kteří zde mohou
pozorovat bramborníčky hnědé a něko-
lik druhů bahňáků, terén kopírující mo-
táci pochopy atd.

Vápno patří mezi menší obce s rela-
tivně malým katastrem, ale přírodních
pokladů tam nalezneme bezpočet, tak
neváhejte a směr Vápno někdy vyražte,
samozřejmě také za historií.

K volnému zpracování regionálních ději
byla použita literatura:
Hrady, zámky a tvrze díl I. August Sed-
láček; A jiné archivní prameny.

Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
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Přeloučáci, poznávejte Přeloučsko !

Zprávy z našeho oddílu 
za měsíc únor

&& Našla se první cvičitelka!!!
Již v měsíci lednu se mně podařilo najít první výpomoc do

našeho týmu. Stala se jí Kateřina Skalová, maminka jedné na-
ší malé sportovkyně. Byla to vlastně první osoba, které jsem
se zeptala, a měla tak pozitivní odezvu. Za to moc Katce dě-
kuji a doufám, že se rychle adaptuje a bude se jí u nás líbit. 

Stále však platí, že hledáme další cvičitele či cvičitelky. S pří-
padnými uchazeči a uchazečkami se rádi uvidíme každé úterý
a čtvrtek do 18. hodiny. 

&& Tým si zvolil místo závodů ve všestrannosti
tvrdý trénink!!!

V polovině měsíce ledna se náš tým také rozhodl více za-
pracovat na cvičení jednotlivých cviků a zdokonalit provede-
ní jednotlivých dovedností na veškerém nářadí i zlepšit umění
společného cvičení. Dali jsme tak přednost před účastí na zá-
vodech sokolské všestrannosti a atletice konající se v měsíci
dubnu. Kvůli odchodu 2 cvičitelek to ani nebylo možné. Změ-
nily se také podmínky závodů pro cvičení na nářadích a secvi-
čit jednotlivé sestavy na nejvyšších bodově ohodnocených úrov-
ních pro jednotlivé kategorie za tak krátkou dobu není bohužel
v mých silách.

&& Máme svoje internetové stránky!!!
Před odchodem na pololetní a jarní prázdniny se náš tým

konečně rozhoupal k vytvoření svých vlastních internetových
stránek. Tuto kreativní činnost si vzala pod svou ochranu na-
še starší sportovkyně - Rebeca Součková. Všichni jsme v týmu
nápady jen hýřili, tak uvidíme v dohledné době, jaký bude vý-
sledek. Musím touto cestou poděkovat hlavně právě Rebece,
že nafotila veškeré momentky, které jsou součástí našich in-
ternetových stránek, celé stránky zprovoznila, upravila a da-
la si s tím moc a moc práce. Nyní již naše internetové strán-
ky http://gymnastika-prelouc.webnode.cz/ jsou veřejnosti
k dispozici, těšíme se na Vaše ohlasy, názory i podnětné při-
pomínky.

Mgr. et Bc. Petra Šimková, DiS. 

TJ Sokol Přelouč
Pardubická 734, 535 01 Přelouč

Sokolská všestrannost - oddíl Gymnastek a Gymnastů
kontaktní osoby: zástupce vedoucího: Mgr. et Bc. Petra Šimková, DiS.

608 265 802
odborný cvičitel: Zdeněk Vamberský



Vernisáží ‚Adventní Medvídkování Evy
Šímové‘ začal kulturní program v Divi-
šově vile 1. prosince 2012. Téměř čtyři
stovky medvídků paní sběratelky Evy Ší-
mové čekaly na návštěvníky vernisáže.
V lednovém vydání časopisu Rošt byla
popsána atmosféra této úspěšné výsta-
vy. Advent je podle liturgie západních cír-
kví čekání na příchod narození Božího
syna Ježíše Krista zavedené do evropské
kultury v polovině 5. století n. l. V západ-
ní civilizaci je advent dobou zklidnění,
je také příležitostí k citlivějšímu vnímání
klasické hudby a samozřejmě i lidových
písní a koled. 

K vynikajícímu hudebnímu zážitku
adventního prosince na vernisáži ‚Med-
vídkování‘ přispěly studentky se svou pro-
fesorkou MgA. Ivou Svobodovou Kram-
perovou z Konzervatoře Pardubice. Do
Přelouče přijely na pozvání manželů Ky-
selových, aby rozezněly housle a klavír
pro návštěvníky vernisáže Medvídková-
ní. Do Divišovy vily přijeli vzácní hosté,
studentky Tereza Špuláková (klavír), Sá-
ra Schumová (housle) a Eliška Šímová
se svou profesorkou Ivou Svobodovou
Kramperovou. O svém pozoruhodném
hudebním umění přesvědčily poslucha-
če v Divišově vile již v červnu 2012.

Připomenu jen některé skladby, kte-
ré mě zaujaly.

L. van Beethoven: Sonáta č. 2 G dur
pro klavír, již první věta Allegro, tohoto
mistrovského díla mne ujistila, že jde o do-
konalou ukázku estetické zásady Beetho-
venovy formy. Nejen mně, ale všem poslu-

chačům tuto zásadu potvrdila klavíristka
z 5. ročníku Konzervatoře Pardubice Te-
reza Špuláková svým virtuózním výkonem. 

Také skladba W. A. Mozarta, jeho
houslový koncert G dur, připomíná, že
se dobrá nálada, přátelská pohoda v ce-
lém rytmu sklady odrazila na vynikající
a bezchybné sólové hře houslí Sáry Shu-
mové.

Nejvíce mne oslnila skladba J. F. Ma-
zase a J. Micka: Étudesspéciales op. 36,
č. 18 se sólovou hrou na housle v podá-
ní Ivy Svobodové Kramperové a Elišky
Šímové. 

Není se co divit, vždyq slavné Etudy
op. 36 francouzského skladatele, hous-
listy a pedagoga J. F. Mazase (1782-1849)
oslovily od doby svého vzniku mnoho ge-
nerací houslistů. Jejich líbivá melodika
podporuje vývin hudebního cítění mla-
dých muzikantů. Protože profesor Praž-
ské konzervatoře Josef Micka (1903-1993)
přidal v druhé polovině 20. století k těm-
to etudám druhý hlas, nabízí tato dvoj-
hlasá verze Mazasových etud kromě ra-
dosti ze společného muzicírování také
plnohodnotné koncertní uplatnění.

Paní Iva Svobodová Kramperová
je vyhledávanou sólistkou a komorní
hráčkou, spolupracuje s osobnostmi ja-
ko např. Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Ji-
ří Stivín, Radek Baborák. V zahraničí je
uznávanou houslovou virtuózkou. Hru
na housle studovala na pardubické kon-
zervatoři pražské AMU, je absolventkou
interpretačních kurzů. Obdržela řadu sou-
těžních ocenění, získala stipendium od

firmy Yamaha a na Mezinárodní soutě-
ži Leoše Janáčka se stala laureátkou. Je
sólistkou a koncertním mistrem komor-
ního souboru Barocco sempré giovane,
spolupracuje s řadou orchestrů a je pro-
fesorkou houslové hry na Konzervatoři
Pardubice. Přesvědčit se můžete na adre-
se: www.iva.kramperová.cz. 

Hudba v Divišově vile neumlkla ani
v následujících prosincových dnech. Pů-
vabné české skladby pro flétny, hoboje,
kytary a klavír dětí z přeloučské ZUŠ, žá-
ků Jany Nováčkové a Ivety Trojanové, ro-
zezněly známé i neznámé duchovní me-
lodie. Všichni je rádi poslouchají, všichni
je milují, patří k perlám české národní
kultury.

I další koncerty v Divišově vile dopad-
ly skvěle. Kdo si přišel poslechnout so-
botní koncert 8. prosince, nestačil se po-
divovat, kolik slunečné pohody sálalo
z melodií, které zazněly z violy Štěpána
Kvocha a houslí Ladislava Štěpury.

Také velmi mladý, teprve čtrnáctiletý
klavírista Matyáš Novák, ohromil svou
brilantní hrou a hudební fantazií. Úspěch
u posluchačů v Divišově vile 15. prosin-
ce byl velkolepý, kdo slyšel Matyáše hrát,
musel smeknout. Téměř dvě hodiny hrál
talentovaný klavírista všechny skladby
zpaměti.

Hudební program v Divišově vile do-
provázela slova manželů Hany a Josefa
Kubátových. Vyprávění obou manželů
o adventních zvycích bylo poučné. Při-
spělo ke vzdělání a příjemné prosinco-
vé atmosféře pro všechny, kteří přisedli
k pohostinnému stolu rodiny Kyselových.
v Divišově vile 

Marcela Danihelková
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Prosinec 2012 v Divišově vile

MgA. Iva Kramperová Svobodová Medvídkování - Divišova vila - prosinec 2012



Během posledních pěti týdnu odehrála přeloučská basket-
balová družstva následující utkání: 

Muži „A“
BK Žoár nad Sázavou - BK Přelouč 70 : 56 (14:14, 39:31,
Body: Zikmunda 18, Sojka 11, Bulušek, Marek 7 53:42)

Jiskra Humpolec - BK Přelouč 76 : 83 (14:23, 34:35, 53:54)
Body: Konvalina 23, Vondráček 17, Sojka 16

BK Přelouč - AŠ Mladá Boleslav 81 : 72 (32:21, 53:34, 62:49)
Body: Sojka 25, Konvalina, Marek 14, Zikmunda 13

BK Přelouč - Sokol Žižkov 83 : 64 (20:17, 50:29, 68:48)
Body: Sojka 19, Konvalina 15, Zikmunda 14

BC Darren Chrudim - BK Přelouč 76 : 83 (27:21, 43:38, 61:58)
Body: Sojka 25, Zikmunda, Miřejovský 12, Vondráček 11

Basketbal Qanto Svitavy - BK Přelouč 89 : 76 (29:25, 48:44,
Body: Konvalina 21, Sojka 15, Marek 13                   76:58)

Muži „A“ jsou před posledním kolem 2. ligy na průběžném
5. místě a o prvním březnovém víkendu tak budou na domácí
palubovce hrát o postup do play-off!

Muži „B“
TJ Jiskra Havlíčkův Brod - BK Přelouč „B“ 86 : 56 (19:14, 
Body: Hrůša 13, Boháček, Hývl, Půlpán 9          46:35, 66:46)

TJ Nové Město na Moravě - BK Přelouč „B“ 63 : 50 (19:10, 
Body: Hývl 15, Boháček 12, Půlpán 10            30:21, 44:39)

BK Přelouč „B“ - BC Elephants Dobruška 54 : 45 (13:7, 
Body: Tužil 16, Boháček 13, Hrdý, Horák 6         32:16, 44:30)

BK Přelouč „B“ - Spartak Choceň 79 : 65 (23:14, 40:43, 59:49)
Body: Tužil 16, Hývl 15, Kubát, Priessnitz V. 9

BK Přelouč „B“ : TJ Sokol Pardubice 75:60 (15:11, 36:29, 56:41)

BK Přelouč: SK Botas Skuteč 59:90 (14:20, 29:39, 43:67)

Ženy
BK Přelouč - KARA Trutnov „B“ 71 : 54 (31:35)
Body: Nešetřilová 17, Žáková K. 11, Roubová R., Richterová 10

BK Přelouč - Sokol Nová Paka 64 : 57 (31:35)
Body: Kralevičová 12, Nešetřilová 11, Richterová 10

SK TJ Jičín - BK Přelouč 55 : 74 (28:31)
Body: Richterová 19, Nešetřilová 17, Roubová P. 11

TJ Jiskra Hořice - BK Přelouč 69 : 65 (35:36)
Body: Nešetřilová 15, Roubová P. 14, Hlavatá, Roubová R.,

Richterová 9

Družstvo žen 
Zadní řada zleva: Hlavatá, Richterová, Roubová T., Roubová P.,

Kralevičová, Němečková.
Přední řada zleva: Roubová R., Nešetřilová, Žáková, Humlová, 

Urbanová, trenér P. Novotný

Minižáci
BK Přelouč: TJ Jiskra Havlíčkův Brod 56 : 35 (12:7, 14:21, 
Body: Krejzl Š., Kouba P., Souček D. 10                     33:26)

BK Přelouč: TJ Jiskra Havlíčkův Brod 45 : 50 (15:14, 23:27, 
Body: Krejzl Š. 12, Kouba P. 9, Vamberský N. 6           30:35)

Spartak Choceň: BK Přelouč 73 : 50 (27:9, 47:15, 63:34)
Body: Barcal M. 22, Škarda D. 19, Hejný J. 4

Spartak Choceň: BK Přelouč 83 : 20 (22:0, 37:6, 57:10)
Body: Barcal 10, Šindelář 4, Nalezinek, Šanda, Škarda. 2

BK Přelouč: BVK Holice 38 : 67 (9:21, 17:37, 30:45)
Body: Škarda, Barcal 12, Hejný 6

BK Přelouč: BVK Holice 31 : 72 (7:27, 19:42, 27:62)
Body: Barcal 8, Šanda 6, Priessnitz M. 5
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BK Přelouč



Po krátké odmlce v informování čte-
nářů Roštu o florbalu v Přelouči, způso-
bené zejména náročnou přípravou na
historicky 1. florbalový ples, který úspěš-
ně proběhl na začátku jarních prázdnin
v prostorách přeloučské Záložny, přiná-
šíme v březnovém čísle stručný přehled
o tom, jak si jednotlivá družstva vedou
na začátku nového kalendářního roku ve
svých mistrovských soutěžích:

Muži A - 3. liga - divize IV: 
Po nepříliš vydařeném startu do sou-

těže se výkony áčka dostaly na požado-
vanou úroveň již před krátkou vánoční
přestávkou. Po sérii 4 výher v řadě na
přelomu listopadu a prosince došlo k po-
žadovanému posunu zpět do středu ta-
bulky. Od té doby si Orlové drží vícemé-
ně klasickou „přesýpačku“ - jednou výhra,
jednou prohra a sem tam remíza. Tím pá-
dem klidný střed tabulky to zatím celkem
v klidu „jistí“.

Přehled letošních výsledků:
Orel Přelouč A - Špindl Ubals Vrchlabí
4:5, FbK Kostelec n/O - Orel Přelouč 3:7,
SK 1. FBC Polička - Orel Přelouč A 3:1
a Orel Přelouč - FBK Jičín 8:7.

Muži B - Pardubická liga: 
Zde místo zbytečných řečí ukážeme

čtenářům Roštu rovnou s hrdostí čelo
8-členné tabulky:
1. Orel Přelouč B 15 11 3 1 36 96:57
2. TJ Lubná 15 10 2 3 32 98:57
3. ASPV Holice 15 7 4 4 25 91:78
4. Sklovital Sokol D 

Pardubice C 15 6 5 4 23 81:69
5. FBK Piráti 

Sokol Chrudim 15 6 2 7 20 84:98

Ženy - 2. liga - divize IV: 
Týmu žen se zatím nedaří navázat na

loni sem tam získané dílčí úspěchy v sou-
těži v podobě vydřených výher a zatím
jsou stále bez zisku jediného mistrovské-
ho bodíku. Zejména vstřelit gól soupeř-
kám se zatím jeví jako největší problém -
dát ve 12 zápasech pouze 18 gólů je ve
florbalu bez jakékoliv šance na byq jen
i dílčí úspěch. Snad se v zápase s Proxi-
skami z Pardubic zablesklo v lednu na
lepší časy…

Přehled letošních výsledků:
Orlice Přelouč - Sokol Proxisky Pardubice
5:6, FTC Vysoké Mýto - Orlice Přelouč 5:2,

Orlice Přelouč - FbK Hořice 0:12 a FBC Do-
bruška - Orlice Přelouč 7:2.

Junioři - 3. liga - divize IV:
Juniorům se zatím pouze v 5-člen-

né soutěži nedaří podle původních před-
stav. Dosavadní bilance 4 výher, 1 remí-
zy a 7 proher nestačí na víc než 4 místo
v tabulce. Před sezónou byla pozornost
určitě upřena na medailové pozice, zejmé-
na když vezmeme v úvahu, že již někte-
ří junioři hrají v obou mužských druž-
stvech. Největším problémem se tak jeví
častá absence jednotlivých členů týmu.
Nezbývá než věřit, že vzhledem k poměr-
ně malým bodovým rozdílům mezi týmy
na 2. až 5. místě dojde ke konci sezóny
k očekávanému posunu vzhůru tabulkou.

Přehled letošních výsledků:
FbK Svitavy - Orel Přelouč 6:4, FBC Do-
bruška - Orel Přelouč 10:2, FbK Orlicko-
Třebovsko - Orel Přelouč 9:8, Orel Pře-
louč - FbK Svitavy 5:4.

Dorost - 
Pardubická liga dorostenců:

Kdybych pouze zkopíroval text o si-
tuaci juniorů výše, bylo by to zcela výstiž-
né - stejný počet výher, remíz a proher.
Pouze změna týkající se počtu týmů a po-
zice - 5. místo v 6-členné soutěži. I zde
ambice na začátku byly vyšší než aktuál-
ní situace. Tedy i stejná víra ve zlepšení
ve zbytku sezóny.

Přehled letošních výsledků:
FbK Orlicko-Třebovsko - Orel Přelouč 3:2,
TJ Lubná - Orel Přelouč 3:2, FbK Piráti So-

kol Chrudim - Orel Přelouč 5:3, TJ Lub-
ná - Orel Přelouč 7:2.

Starší žáci - 
Pardubická liga starších žáků:

Starší žáci jsou překvapivě nejlepším
týmem mládežnických kategorií Orla, kde
se vedou statistiky a tabulky. Po hrůzo-
strašné prohře v 1. zápase sezóny - jak
se nakonec ukázalo - s letos téměř bez-
konkurenční Litomyšlí, následoval poměr-
ně pravidelný přísun mistrovských bodů
střídaných prohrami - celkový poměr 7:8.
Páté místo v 9-členné lize je tak solidní
základ pro zbytek soutěže.

Přehled letošních výsledků:
Orel Přelouč - FBK Piráti Sokol Chrudim
8:6, Orel Přelouč - Sokol Pardubice A 1:5,
Orel Přelouč - Sokol Pardubice B 7:2.

Mladší žáci - Pardubická liga
mladších žáků:

Pozorní čtenáři Roštu již jistě vědí, že
od této kategorie směrem k mladším roč-
níkům se ve florbalových soutěžích již ne-
vedou žádné statistiky, protože důležitý
není výsledek, ale umožnit co nejširšímu
počtu kluků si prostě zahrát florbal v mis-
trovském utkání. Ne všichni trenéři si to-
to krédo vzali k srdci a dávají prostor ce-
lému kádru a i mladším hráčům získávat
ostruhy v náročných bojích se staršími
protivníky a spoluhráči, ale celkově vza-
to pozitivní prvky začínají převažovat nad
těmi negativními.

Kluci z Orla si již vcelku zvykli na at-
mosféru soubojů s maximálním úsilím
soupeřů a tak i 2 výhry v letošním roce
nad Orlickem a béčkem Pardubic přine-
sly radost z výhry a povzbuzení do dal-
ších bojů i tréninkového úsilí.
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Orel Přelouč - oddíl florbalu

Elévové Orla Přelouč s kolegy z Litomyšle



Elévové - Přebor elévů - 
divize IV: 

Naší nejmladší florbalisté se v nově
vytvořené soutěži pro zcela začínající hrá-
če drží až překvapivě dobře. S obrovskou
chutí se vrhají do každého zápasu, a pro-
tože v systému 3+1 se mnohem více do-
stávají do hry, jejich zaujetí pro hru je tak
maximální. Vzhledem k tomu, že i vý-
sledkově se celkem daří, florbal je pro
ně opravdovou zábavou. A to je hlavním
cílem této soutěže.

Program florbalových zápasů v přelouč-
ské městské sportovní hale v březnu 2013:

sobota 2. března - mistrovský turnaj
juniorů za účasti Orla Přelouč - 9:00
až 15:00,

sobota 9. března - mistrovský turnaj
mužů za účasti družstva Orel Pře-
louč B - 9:00 až 16:00,

sobota 30. března - mistrovský turnaj
dorostenců za účasti družstva Orel
Přelouč - 9:00 až 16:00.

Rozpisy jednotlivých zápasů Orla Pře-
louč pak najdete na našich nástěnkách
u Orlovny, městského parku pod Zálož-
nou, Náměstí 17. listopadu a též v měst-
ské sportovní hale.

Na závěr pak připomínáme kontakt
na předsedu oddílu 732 610 593 pro
ty z vás, kteří byste měli zájem zkusit ak-
tivně hrát florbal, případně přihlásit své
dítě do florbalového oddílu.

Mirek Kumstýř

Sedmadvacatý ročník přeloučské ligy
v hokejbale je již historií. Jaký byl? 

Letos bylo opět 11 týmů jako rok pře-
dešlý. Soutěže se zúčastnily týmy Rockets
(obhájce titulu), Čuníci, HT Cepy, HC De-
vils, Beer stars Břehy, Kenya, BC Motor
stars jih, TPS Gambrinus, Chlupatej Bobr,
Fan club Jestřábi Přelouč a nový tým Top
star Reality, který nahradil z loňské „sesta-
vy“ Rio (nepřihlásili se do soutěže). 

Nejdříve se rozehrála základní část
každý s každým jednokolově. Na každé
mužstvo tak čekala porce deseti mačů.
Hrálo se o osmičku postupujících do
play-off.

Jako nůž máslem prolítli „základem“
loňští finalisté Čuníci a Rockets a byla jen
otázka, kdo z nich skončí na prvním a kdo
na druhém místě. Kenya po takovém „ne-
mastném, neslaném“ rozjezdu se nastarto-
vala k vynikajícím výkonům, a tak v ko-
nečném účtování „zaparkovala“ za první
dvojicí. Motor, Cepy, Devils a Břehy se stří-
davými výsledky propluly tak říkajíc v po-
hodě, když nikdo nepochyboval, že by mě-
ly v play-off chybět. A tak největší otazník
byl, kdo tuto sedmičku doprovodí jako
osmý tým. Fan club přes veškerou snahu
brzy odpadl ze hry. Rozhodovalo se mezi
trojicí TPS Gambrinus, TS Reality a Chlu-
patým Bobrem. „Tépéesko“ obhájilo svo-
ji loňskou pozici a podruhé za sebou se
vměstnalo do vyřazovacích bojů.

Konečná tabulka základní části 
vypadala takto: 
1. Čuníci 7. Břehy
2. Rockets 8. TPS
3. Kenya 9. Reality
4. Motor 10. Chlupatej
5. Cepy Bobr
6. Devils 11. Fan club 

David Kubát z Čuníků kraloval ve sta-
tistikách kanadského bodování se 14 bo-
dy za 7 gólů a 7 asistencí. Za ním skon-
čil Ondřej Waber z Cepů (8+4) a Michal
Kobera z Raket (7+5). 

Největšími „bombarxáky“ se stali s osmi
brankami Radim Kubát (Čuníci) a Ondřej
Waber. Následovali je se sedmi zásahy Da-
vid Kubát, Michal Kobera a Lukáš Vlk ze
Břehů. V procentuální úspěšností v pomě-
ru obdržených branek a zásahů byl na tom
nejlépe „nestor“ Petr Beneš z TPS Gambri-
nus s 94,39 %, těsně před „rakeqákem“ Pe-
trem Smekalem s 93,94 %. Třetí se umístil
„čuník“ Lukáš Novelinka (91,67 %). 

Tři „mančafty“, které se nevešly do
play-off, si to rozdaly mezi sebou o umís-
tění na 9. až 11. místě. Reality a Chlupa-
tej Bobr si s sebou vzaly do tabulky boni-
fikační body ze základní části. Fan club
v obou utkáních odešel se sklopenými
hlavami, a tak se o 9. místo rozhodovalo
v zápase Reality versus Chlupatej Bobr.
Bobr, i když v poločase prohrával 0:2, se
vzepjal a výsledek otočil ve svůj pro-
spěch (4:2). 

No a první osmičku čekaly zápasy, na
které se těší snad každý hráč. Neodola-
telnému kouzlu play-off žádný sportovec
neodolá a vrhá se do bojů s vervou ma-
ximálního usílí. A diváci si přicházejí na
své… Vše na dva vítězné duely.

Čtvrtfinále. Hra o to, kdo bude mít prá-
vo zasáhnout do bojů o medaile. Čuníci
s TPS Gambrinus. Teoreticky to měl být snad-
ný předkrm pro Čuníky, zvláště když těsně
před vyřazovacími boji si Čuníci pohráli
s TPS jako kočka s myší (výsledek 8:2).
Ale ta čarovná vůle TPS donutila Čuníky
se o postup porvat v maximální míře. Ču-
níci tak po těsných výhrách 1:0 a 4:3 na-
konec splnili roli favorita. 

Další dvojice Rockets - Břehy. Loňský
vítěz proti nevyzpytatelnému soupeři plný
„dravců“. Hráči ze Břehů nabili však sle-
pými náboji… Raketám stačili dvě těsné
výhry (2:0 a 1:0 v prodloužení) na průchod
čtvrtfinálovou branou. Kenya a Devils. 

Kenya mírný favorit, ale Čerti nechtě-
li jen tak vzdát své dobyté pozice z loň-
ského ročníku (4.místo). A taky tak zápa-
sy vypadaly. Kenya buší do soupeře, ale
první duel prohrává 0:1.

Druhý utíká „hrobníkovi z lopaty“ a vy-
rovnává sérii až v prodloužení. V rozho-
dujícím utkání už zdecimovaný Devils pod-
léhá (1:7) a odchází z ligy zadními vrát-
ky… Kenya vkročila vpřed… 

Motor či Cepy? Jeden z velkých týmů
musel z kola ven… První střet pro Motor
(2:0). Cepy pod tlakem v druhém klání od-
vrací „mečbol“ a srovnávájí stav po výhře
3:2. A duel kdo z koho se odehrává v re-
žii Cepů (3:0).

Repríza loňského semifinále mezi Ču-
níky a Cepy slibuje nelítostný boj. Vzpo-
mínky se vkrádají k loňské „stopce“ Ce-
pů právě od Čuníků. Letos „cepy začaly
mlátit“ hned v prvním mači (2:0). Čuníci
neskládají zbraně, ve druhém zápasu ví-
tězí 3:2. Cepy jsou však „králové“ rozho-
dujících třetích tajenek a nepouštějí vítě-
ze základní části do finále (3:1).

Ve druhém „semi“ obhájce titulu
opouštějí arénu před nažhavenou Ke-
nyou, kterou žene na zteč větší touha
a odhodlání. Kenya odemyká klíčem po
dvou duelích (2:1 po samostatných nájez-
dech a 3:0).

O třetí místo tak svedly boj týmy, které
hrály loni ve finálovém dni hlavní roli…
Čuníci neprolomují své prokletí z Rockets
a po výhře v základní části končí „jen
s bramborou“ (2:2 a 0:2), a tak plejeři z Ra-
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ket si zavěšují na krk svoji osmou me-
daili v historii.

A finále? Oba team-worky mají svoji
motivaci. Kenya přepsat dějiny a sáhnout
si poprvé na velký grál. Cepy po loňské
odmlce vrátit se na trůn a vyrovnat tak
dosavadní Volkswagen v počtu titulů.

Už první utkání má skvělé tempo
a skvělou diváckou kulisu. Zápas jak na
houpačce, Cepy jsou šqastnější až po samo-
statných nájezdech (Ke-Ce 2:3 po s.n.). Ve
druhém Kenya obrací jednogólové man-
ko a duel dotlačí silou vůle a nadšení do
vítězného konce 4:3.

No a třetí klání? Drama z obou přede-
šlých duelů pokračuje. Výkony hráčů obou
finalistů až za hranicí svých možností, di-
váci (převážná část s hlučnou podporou
Kenyi) ve varu… Finále jak má být, se vším
všudy… Po remíze 1:1 neurčuje vítěze ani
prodloužení, a tak dochází k rozuzlení
závěrečné tajenky až v samostatných ná-
jezdech… V nich jsou znovu silnější Cepy
a vracejí se na vrchol s gejzírem radosti
a sportovní poklonou k soupeři, že tento
titul byl pro ně nejtěžší. Kenya padá „na
kolena“ před velkým aplausem…

Finále bylo nádherným vyvrcholením
letošního ročníku.

V jednotlivcích ve vyřazovacích utká-
ních „řádil“ Petr Svoboda z Kenyi, jenž měl
lví podíl na dotlačení své „káry“ do finálo-
vých bojů. V kanadském bodování zcela

převýšil všechny adepty se čtrnácti body
za 10 branek a 4 asistence. Za ním skon-
čil jeho spoluhráč Luboš Moravec s osmi
body (2+6). Samozřejmě, že Petr Svobo-
da bezkonkurenčně ovládl i tabulku střel-
ců s 10 góly. Za ním zaostali Jakub Horák
(Kenya) a Stanislav Korel Cepy) se čtyřmi
zásahy do „černého“. No a v gólmanech
vyšla procenta nejlépe pro Petra Bryknera
z Motoru (94,12 %), na Petra Smekala
z Raket zbylo znovu „jen“ pomyslné stří-
bro (93,75 %).

Pohár soutěže slušnosti Vlastimila
Sojky im memoriam si odnesl BC Motor
stars jih.

Jako tradičně byli všichni vítězové i po-
ražení ohodnoceni na slavnostním defilé
v Záložně při asistenci perfektní video-
projekce…

KONEČNÉ POŘADÍ
1 HT CEPY 7 BEER STARS BŘEHY
2 KENYA 8 TPS GAMBRINUS
3 ROCKETS 9 CHLUPATEJ BOBR
4 ČUNÍCI 10 TOP STAR REALITY
5 BC MOTOR 11 FAN CLUB

STARS JIH JESTŘÁBI PŘELOUČ
6 HC DEVILS

Soupiska vítězů:
Libor Komůrka, Radek Balán, Martin Be-
ránek, Milan Beránek, Marek Smolík, Miro-
slav Stránský, Radovan Pišta, Michal Dren-
ko, Jiří Švihlík, Ondřej Waber, Petr Novotný,

Petr Šatara, Stanislav Korel, Jan Mroviec,
Michal Jeřáb, Marcel Filip, Michal Kačírek,
Tomáš Schejbal, Tomáš Matrka, Petr Menc,
Lubomír Menc, Lukáš Vlasák, Rudolf Raš-
ka, Petr Kabeláč, Pavel Brabec 
Vedoucí týmu Arnošt Stárek, František
Filípek, Jan Špic                      - fáda -

JARNÍ PROGRAM HC JESTŘÁBI

A - TÝM (ČNHbL VÝCHOD)
neděle 24. 2. - 14:00 HC Jestřábi Přelouč - HBC Autosklo-H.A.K. 

Pardubice B
sobota 2. 3. - 14:00 HC Jestřábi Přelouč - SK Sudoměřice
neděle 3. 3. - 11:00 HC Jestřábi Přelouč - HBC Rigum Hodonín
neděle 17. 3. - 14:00 TJ Lokomotiva Česká Třebová - HC Jestřábi 

Přelouč

B - TÝM (KHL VÝCHOD)
neděle 3. 3. - 14:00 HC Jestřábi Přelouč B - HBC Jokerit Chrudim
neděle 10. 3. - 14:00 HC Jestřábi Přelouč B - HBC Roneka Pardubice
neděle 17. 3. - 13:00 HC Olympia Hradec Králové - HC Jestřábi 

Přelouč B
neděle 24. 3. - 14:00 HC Jestřábi Přelouč B - SK HBC Splašené Hole

Pardubice
neděle 31. 3. - 16:00 Delta Pardubice - HC Jestřábi Přelouč B
neděle 7. 4. - 14:00 HC Jestřábi Přelouč B - SK Hokejbal Žamberk
sobota 13. 4. - 11:30 Ježci Heřmanův Městec B - HC Jestřábi Přelouč B
neděle 14. 4. - 14:00 HC Jestřábi Přelouč B - TJ Paramo Svítkov Stars

Pardubice B
neděle 21. 4. - 16:00 HBC Medvědi Pardubice - HC Jestřábi Přelouč B

STARŠÍ DOROST (EXTRALIGA)
sobota 9. 3. - 14:00 SK Kometa Polička - HC Jestřábi Přelouč
neděle 10. 3. - 11:30 HBC Autosklo-H.A. K. Pardubice - HC Jestřábi
Přelouč

sobota 16. 3. - 14:00 TJ KOVO Praha - HC Jestřábi Přelouč
sobota 23. 3. - 14:00 HC Jestřábi Přelouč - HBC ALPIQ Kladno

STARŠÍ ŽÁCI (MČR VÝCHOD)
sobota 16. 3. - 11:00 a 13:00 HC Jestřábi Přelouč - TJ Sršni Svitavy
sobota 23. 3. - 9:30 a 11:30 HC Jestřábi Přelouč - TJ Paramo Svít-

kov Stars Pardubice
sobota 6. 4. - 11:00 a 13:00 HC Jestřábi Přelouč - 1.HBC Svitavy
sobota 13. 4. - 10:00 a 12:00 HBC Autosklo-H.A. K. Pardubice - 

- HC Jestřábi Přelouč
sobota 27. 4. - 11:00 a 13:00 HC Jestřábi Přelouč - TJ Sršni Svitavy
sobota 4. 5. - 10:00 a 12:00 TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice - 

- HC Jestřábi Přelouč

Inzerce
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