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67. schůze Rady města Přelouče
proběhla v pondělí 11. 3. 2013. Rada
města bere na vědomí podklady Veolia
Transport VČ a.s. dokládající výši odbor-
ného odhadu průměrné spotřeby PHM
v autobuse MAD na rok 2013. Na schů-
zi rady dne 10. 12. 2012 byl projednáván
materiál týkající se odborného odhadu
prokazatelné ztráty MAD Přelouč. Díky
takto podrobné evidenci a kontrolám ze
strany dopravce pan ředitel Poláček vylu-
čuje možnost jakéhokoliv zcizení PHM,
rovněž uvedl, že v organizaci bylo přija-
to opatření týkající se povinnosti řidičů
důsledně vypínat motor v čase bezpeč-
nostních přestávek či delšího stání na
zastávkách. Na základě tohoto přijatého
opatření p. ředitel předpokládá, že v roce
2013 bude skutečná průměrná spotřeba
nafty oproti skutečnosti roku 2012 nižší
a bude odpovídat odbornému odhadu. 

Rada města dále rozhoduje, že nej-
vhodnější nabídku na realizaci veřejné
zakázky „Rekonstrukce kotelny Základní
umělecké školy Přelouč na učebnu zpra-
cování a reprodukce zvuku“ podal ucha-
zeč Ing. Pavel Kafka, STAVITELSTVÍ KAF-
KA, Havlíčkův Brod. 

Ze zápisu schůze OV Lohenice vyplý-
vají tyto požadavky na město: občané
Lohenic si stěžují na ježdění terénních
motorek a čtyřkolek po lesních cestách,
po plážích písníku, či po loukách okolo
Labe. Lidé jsou obtěžováni nejenom hlu-
kem, ohrožováni při procházkách v le-
se a v neposlední řadě je ničena příroda
a plašena zvěř. Občané Lohenic žádají,
aby byla sjednána v letošním roce ná-
prava. Rada města dále schválila vytvo-

ření pracovní pozice školník v mateřské
škole Přelouč, Kladenská. V souvislosti
s rozšiřováním kapacity v MŠ Kladen-
ská se jeví jako potřebné vytvořit pra-
covní pozici školník. Tento zaměstna-
nec by se staral o drobnou údržbu budov
a rozsáhlých venkovních prostor. V zim-
ním období by zajišcoval i provoz kotelny
v budově bývalé praktické školy, která
je nyní obsluhována jiným pracovníkem. 

Rada města také doporučila zastu-
pitelstvu města schválit poskytnutí pří-
spěvku Domovu u fontány Přelouč za
občany města a místních částí umístě-
ných v Domově u fontány Přelouč. Výše
poskytnutého příspěvku se odvíjí od vý-
še sdílených daní připadající na jedno-
ho občana města a místních částí, kte-
ré město za uplynulý kalendářní rok do
rozpočtu obdrželo a od počtu občanů
města umístěných v Domově. Na zákla-
dě tohoto výpočtu byl příspěvek poskyt-
nutý poskytovatelem v roce 2013 ve výši
673.224,- Kč. 

Rada města rovněž schválila poskyt-
nutí příspěvku na dopravu a ubytování
pro hasičský sbor Mělice na 6. ročník me-
zinárodní výstavy hasičské techniky, ko-
naný ve dnech 7. - 9. 6. 2013. Na této
výstavě bude prezentován jak hasičský
sbor, tak i město Přelouč. Příspěvek bu-
de využit na dopravu historické techniky
a na ubytování. 

Rada města rovněž vyhověla Sboru
Českobratrské církve evangelické Pře-
louč na poskytnutí finančního příspěv-
ku v částce 50.000,- Kč na opravu zdi
a schodiště kostela. Od původního zá-
měru opravit zei amatérsky svépomo-

cí bylo ustoupeno z důvodu finančního
a také proto, že jde o vzhledovou zále-
žitost, která by měla být provedena od-
borně, aby nekazila celkový dojem při
pohledu na tak významnou a dominant-
ní budovu ve městě.

68. schůze rady města proběhla
v pondělí 18. 3. 2013. Radní na ni mi-
mo jiné vzali na vědomí zápis ze škol-
ské a kulturní komise. Radním bylo do-
poručeno rozdělení finančních příspěvků
z kulturního fondu a fondu na vzdělá-
vací projekty žadatelům na rok 2013.
Celkem bylo rozděleno 100.000,- z kul-
turního fondu a 50.000,- z fondu na vzdě-
lávací projekty. Místostarosta dále infor-
moval o současném stavu depozitáře
muzea. Zajímavé exponáty budou vysta-
veny u příležitosti udílení cen za dabing
(21. 9. 2013) a téhož dne se uskuteční
akce Ateliéru Josef - Zahradní galerie.
Místostarosta rovněž informoval o přípra-
vách zřízení výdejny obědů pro ZŠ MN
v prostorách bývalé restaurace v Občan-
ské záložně. 

Rada také doporučuje zastupitelstvu
přijmout nabídku firmy SVOS spol. s.r.o.
na úplatné nabytí areálu spol. SVOS
do vlastnictví města. Dne 24. 1. 2013 se
uskutečnila pro zájemce prohlídka areálu
SVOS, nabídkou se zabývala rovněž ko-
mise pro rozvoj města, která doporuču-
je nabídku na odkup areálu akceptovat.
Lze konstatovat, že v orgánech samosprá-
vy jednoznačně převládá názor areál od-
koupit. Určité pochybnosti jsou pouze
o tom, že areál je obrovský a že jej Tech-
nické služby nedokáží využít. O využití
pro Technické služby nepotřebných pro-
stor by zastupitelstvo města rozhodova-
lo až následně - prodej, pronájem. 

mh
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Poděkování
Město Přelouč děkuje všem svým občanům, kteří pasivně nečeka-
jí na pomoc druhých a sami se aktivně podílejí na úklidu ve svém
městě a ve svém nejbližším okolí. Přijměte alespoň toto malé po-
děkování za to, že chcete mít naše město hezké a upravené.



Podpora v nezaměstnanosti
Podpora v nezaměstnanosti je dávka, která slouží k zmír-

nění následků výpadků příjmů při ztrátě zaměstnání. 
Je poskytována uchazečům o zaměstnání evidovaným na

úřadu práce. 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má osoba, která: 
- v rozhodném období posledních dvou let vykonávala ales-

poň 12 měsíců zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost
- požádala o podporu v nezaměstnanosti příslušný úřad práce,

u kterého je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání
- ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána,

není poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu.

Do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní do-
ba zaměstnání, tj. příprava osoby se zdravotním postižením
k práci, pobírání plného invalidního důchodu, osobní péče o dí-
tě do 4 let věku, osobní péče o osobu závislou na pomoci jiné
osoby ve stupni II, III nebo IV, výkon dlouhodobé dobrovolnické
služby (min. 20 hodin týdně) a soustavná příprava na budoucí
povolání v maximální délce 6 měsíců. 

Výše podpory se stanoví z průměrného měsíčního čistého
výdělku v rozhodném období (tj. v posledních 3 letech) nebo
z vyměřovacího základu u OSVČ a činí:
- v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsí-

ce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % čistého příjmu,
- 45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání

před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez váž-
ného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo doho-
dou se zaměstnavatelem.

Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanos-
ti činí u uchazeče o zaměstnání, kterému je ke dni podání žá-
dosti o podporu v nezaměstnanosti 
- do 50 let věku, 5 měsíců
- od 50 do 55 let věku, 8 měsíců,
- nad 55 let věku, 11 měsíců.

Úřad práce dále zajišcuje:
- poradenství pro volbu a změnu povolání
- poradenství pro volbu rekvalifikace a doplnění kvalifikace.
- informace o možnostech studia a dalšího vzdělávání
- informace o povoláních
- pomoc při zhodnocení profesních předpokladů a sebehodno-

cení uchazečů o zaměstnání
- poradenské programy zaměřené například na vyhledává-

ní zaměstnání, sebeprezentaci, pracovně-právní problema-
tiku atd.).

- zabezpečování pracovní rehabilitace pro osoby se zdravot-
ním postižením zaměřené na získání a udržení vhodného za-
městnání. 

- poradenství pro volbu přípravy k práci pro osoby se zdravot-
ním postižením a její zajištění. 

Kompetentní úřad: Úřad práce ČR

O podporu v nezaměstnanosti je potřeba požádat prostřed-
nictvím podání Žádosti o podporu v nezaměstnanosti, která
obsahuje údaje o skutečnostech rozhodných pro přiznání
a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Tyto skutečnosti
je třeba doložit na úřadu práce příslušnými doklady (zápočto-
vý list, doklad o výdělku apod.). Je třeba zároveň podat Žádost
o zprostředkování zaměstnání. 
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Sociální minimum - pokračování 

Zajištění bezpečné průjezdnosti 
místních komunikací a průchodnosti chodníků

Zpětný odběr použitého elektrozařízení 
- o výsledcích hovoří čísla

Upozorňujeme vlastníky rodinných domů a zahrad, aby
vzhledem k zajištění bezpečné průjezdnosti místních ko-
munikací a průchodnosti chodníků provedli ořez přerůstající
zeleně, která zasahuje z jejich pozemků do přiléhajících chod-
níků a komunikací. Přesahující zeleň tak brání volnému a bez-
pečnému pohybu po chodníku; občané jsou nuceni za účelem
obejití přesahujících větví vstupovat do komunikace, kde mohou
být ohroženi projíždějícími vozidly. Přesahující zeleň v někte-

rých případech zakrývá i dopravní značení a mohla by tak být
příčinou dopravní nehody. 

Prosíme a zároveň vyzýváme občany ke spolupráci při
odstranění těchto přesahujících částí dřevin v co nejkratší
době. Toto opatření přispěje k bezpečnějšímu provozu a pohy-
bu v našem městě, ale i ke zlepšení celkového vzhledu města.
Děkujeme za pochopení.

Odbor životního prostředí, MěÚ Přelouč

Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat
systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů z domác-
ností, do konce roku 2012, Češi odevzdali prostřednictvím

kolektivního systému ELEKTROWIN k recyklaci více než
150 000 tun vysloužilců. Jen počet lednic překročil v loň-
ském roce hranici dvou milionů. Hmotnost chladniček



má nejvýznamnější podíl na celkovém množství elektrood-
padu. 

Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vy-
budované ELEKTROWINem k recyklaci přes 25 000 tun vyřa-
zených spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo 14 250 tun,
ostatních velkých spotřebičů typu praček 8 440 tun, zbytek -
- 2 350 tun - připadá na malé domácí spotřebiče, jako jsou
třeba žehličky nebo varné konvice.

Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji,
bylo jich 3 197 tun. Nejméně - 721 tun - v Karlovarském. Pro-
střednictvím sběrného dvora v Přelouči bylo zpětně odebráno
téměř 60 tun těchto vysloužilých spotřebičů.

V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou čin-
nost, přitom třídily domácnosti pouze 1,24 kg elektroodpadů
na jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektivních sys-
témů již toto množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a v sou-
časné době přesáhlo množství zpětně odebraných elektroza-
řízení na jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu Česká
republika splnila již v roce 2008, jako jediná z nově přistou-
pivších zemí, požadavek Evropské unie. O takovém úspěchu
si může třeba Maiarsko nebo Polsko nechat jen zdát.

Upozorňujeme občany našeho města, že ve středu 1. a 8. květ-
na 2013, kdy je státní svátek, bude sběrný dvůr uzavřený. Ote-
vřený bude mimořádně ve čtvrtek 2. a 9. května, a to v době od
10 do 15 hodin. Děkujeme občanům za pochopení. 
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Úřad práce ČR 
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

A trocha statistiky:

Základní údaje - únor 2013

Uchazeči v evidenci
KOP k 31. 1. 2013 nově k 28. 2. 2013

vyřazení
celkem evidovaní celkem ženy

Okres Pardubice 6 995 547 480 7 062 3 286
Holice 669 57 73 653 305
Pardubice 4 942 399 319 5 022 2 319
Přelouč 1 384 91 88 1 387 662

Obec Uchazeči Uchazeči Počet Podíl nezam.
celkem dosažitelní obyvatel obyvatelstvu

(15-64 let)

Choltice 50 49 668 7,3
Chvaletice 167 163 2 204 7,4
Přelouč 418 408 6 377 6,4
Řečany n/L 62 61 940 6,4
Břehy 40 39 694 5,6

Oblastní inspektorát práce v Hradci Králové -
- kontroluje dodržování pracovněprávních předpisů v ob-
lastech:

" uzavírání, změn a ukončování pracovního poměru, pra-
covní doby, doby odpočinku, dovolené, překážek v práci,
mzdy nebo platu, náhrady mzdy nebo platu, náhrady ces-
tovních výdajů 

" bezpečnosti práce 
" zaměstnávání zaměstnankyň, mla-

distvých zaměstnanců, zaměstnan-
ců pečujících o děti a těch, kteří
především sami dlouhodobě peču-
jí o převážně nebo úplně bezmoc-
nou osobu 

" upravujících povolenou činnost dě-
tí a dodržování zákazu dětské práce

Úřední hodiny: Po 7:00 - 15:30
St 7:00 - 15:30

Adresa: OIP HK
Říční 1195, p. p. 53, pošta 2
501 01 Hradec Králové

E-mail: hradec@oip.cz
www: www.suip.cz/oip08

Telefon: 950 179 800     
739 327 170

Fax: 495 219 070

" Poradenství občanům ve věci pracovně právních vztahů:
- každé pondělí - Pardubice, budova Úřadu práce - Ji-

ráskova 20, Pardubice, kancelář č. 201 každé pondělí
9.30 - 15.30 hod., tel. 950 144 471

- každé pondělí a středu od 8 - 16:30 hodin telefonicky na
čísle 950 179 800

- individuální konzultace - dle dohody
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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Vážení čtenáři,
v minulém čísle Roštu, jsme se snažili vám přiblížit osudy na-
lezených vyhozených štěňat a nyní bychom rádi pokračovali
v tématu našich čtyřnohých přátel. Oproti minulému článku
však spíše apelujeme na neukázněné a bezohledné pejskaře.

Jedná se o tolik probíraný a neustále opakovaný problém
psích exkrementů všude po městě. Sníh pomalu roztává a ob-
jevily se ve velkém nešvary v podobě výkalů, které byly dopo-
sud milosrdně skryty pod bílou peřinou.  

Naši psí přátelé nám dopřávají spoustu radosti, ale jejich
chov přináší i některé povinnosti. Jednou z nich je přihlášení
pejska do registrace městského úřadu a další nedílnou sou-
částí péče o psa je samozřejmě jeho venčení a s tím souvisejí-
cí sběr tuhého exkrementu. Setkáváme se velmi často s tím, jak
páníček vede psa na vodítku, a když na pejska
přijde potřeba, páníček předstírá, že to nevidí,
náhle je zaujatý okolo letícím ptákem a jde po-
malu dál... Po mnoha marných pokusech převy-
chovat bezohledné majitele psů, kteří zásadně
po svých mazlíčcích neuklízí, znovu apelujeme
na úklid. Igelitový sáček v kapse chovatele by
měl být samozřejmostí! Uvědomte si nejen to, že
vám hrozí poměrně vysoká sankce (na místě až
1.000 Kč), ale také riziko pro děti, které s tímto
exkrementem mohou snadno přijít do styku.

Dále bychom rádi upozornili na Obecně zá-
vaznou vyhlášku města Přelouč č.9/2012 (OZV),
část A, kde jsou vyjmenována místa, kde je umožněn volný po-
hyb psů. Jedná se o: 

Pozemky:
p.č. 776/1 k.ú. Přelouč (mezi Švarcavou a č.p. 1233)
p.č. 172/2 k.ú. Přelouč (dolní část parku pod Záložnou)
p.č. 303/1 k.ú. Přelouč (mezi Švarcavou a sportovním stadionem)
p.č. 279 k.ú. Přelouč (park za tratí Na Dole)
p.č. 1964/1 k.ú. Přelouč (směr Štěpánov, vpravo od silnice za
průmyslovou zónou)

V části B jsou pak vyjmenovány prostory, kde je zákaz ven-
čení psů obecně. Zde se jedná zejména o hřiště, dětská hřiště
a pískoviště a jejich okolí. Podrobnosti lze najít v uvedené OZV
na stránkách města Přelouč.
(http://www.mestoprelouc.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=
=13456&id_org=13456&id=523888&p1=12655)

Lidi, pejskaři, buhte svědomití, důslední
a pečliví v úklidu po svém miláčkovi! Všich-
ni chceme mít čisté a upravené město a cho-
dit tak, abychom pořád nemuseli hlídat, kam
šlapeme, jako po minovém poli! Je to tak snad-
né, nemyslíte? 

Několik našich zásahů…
Ustlala si na silnici… 

V odpoledních hodinách volal občan, že se
před jednou z restaurací na hlavní silnici válí
zřejmě opilá žena. Na místo vyslána hlídka MP,

která ženu ošetřila a podrobila dechové zkoušce. Ta ukázala
pozitivní výsledek a hladinu 2,51 ‰ alkoholu v dechu. Násled-
ně byla předvolána a vyřešena pokutou za přestupek proti ve-
řejnému pořádku.

A Klub (Špejchar, Maddox)…

Se znovuzprovozněním známého klubu v Havlíčkově ulici
se začaly objevovat stížnosti na rušení nočního klidu v této
lokalitě. Po pořízení dokumentace byla věc předána do rukou
správních orgánů města z důvodu porušení obecně závazných
právních předpisů.

Pomoc v nouzi…

Při kontrolní činnosti v obci Břehy zastavil hlídku zdejší
občan a sdělil hlídce, že si jistá obyvatelka zabouchla dveře
od domu a je venku jen v noční košili. Vzhledem k mrazům,
které stále panovaly, to nebylo nic příjemného. Strážníci do-
razili na místo, vzali paní do vozidla, aby se ohřála a zajistili
odemčení dveří odborným pracovníkem. 

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
a Tamara Rongeová, strážnice MP

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE



1. 4. 1867 byl jmenován čestným občanem Přelouče řídí-
cí učitel Jan Červinka. 

1. 4. 1933 byl přeložen přeloučský jezdecký vojenský útvar
do Hodonína a do Přelouče přišel oddíl obrněných auto-
mobilů. 

1. 4. 1934 povýšil královéhradecký biskup Msgre dr. Mo-
řic Pícha děkanský chrám sv. Bartoloměje v Pardubicích na
arciděkanský a jmenoval prvním arciděkanem P. Vincen-
ce Šetinu, rodáka ze Břehů u Přelouče. 

1. 4. 1999 zahájilo v Přelouči činnost informační a turis-
tické centrum. 

2. 4. 1874 se narodil v Bukovce evangelický duchovní Ja-
roslav Dobiáš, který působil řadu let v USA, kde vydával
časopis „Český svět“. Zemřel 9. 3. 1943 v Uhříněvsi. 

3. 4. 1909 se narodil ve Valech u Přelouče Jaroslav Štork -
- Žofka, bývalý reprezentant a olympionik v atletice. V roce
1932 byl čtyřnásobným mistrem republiky v běhu a chůzi,
na OH v r. 1936 v Berlíně dosáhl 4. místa v chůzi na 50 km.
Zemřel 12. 11. 1980 v Brně. Startoval střídavě za AFK Pře-
louč a pražskou Spartu. 

4. 4. 1851 se v Přelouči narodil Josef Pirko, přírodovědec,
působil jako profesor v Kolíně. Publikoval práce z oboru
vodárenství. Zemřel 21. 9. 1917 v Kolíně. 

4. 4. 1909 se v Přelouči narodil Karel Jiří Brotánek, pozdě-
ji pracovník Ústavu fyziky pevných látek při ČSAV. 

5. 4. 1827 se narodil v Cholticích Ing. Čeněk Jan Daněk, stroj-
ní inženýr a vynálezce v oboru cukrovarských strojů. V ro-
ce 1854 založil Karlínskou strojírnu Daněk a spol., později
a.s. ČKD Praha. Zemřel v roce 1890 v Chlumci nad Cidlinou.

5. 4. 1848 se narodil v Pardubicích Ing. Jan Vincenc Diviš,
ředitel cukrovaru v Přelouči, autor mnoha odborných děl,
v letech 1914-1919 úspěšný starosta města Přelouče. Byl
zakládajícím členem městského muzea. Zemřel 13. 10.
1923 v Praze, pochován na Svatém poli v Přelouči. 

5. 4. 1887 se narodil v Horušicích Jaroslav Boháč, středo-
školský profesor, botanik a cestovatel. Autor cestopisné kni-
hy „V tropické Asii“ z r. 1922.

5. 4. 1996 byl na trati Přelouč-Prachovice zaveden v osob-
ní přepravě samoobslužný provoz. 

6. 4. 1994 se konala inaugurace prvního rektora Univerzi-
ty Pardubice, kterým se stal dosavadní rektor VŠCHT Par-
dubice prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc. přeloučský rodák.
Zemřel 20. 12. 1999 v Pardubicích. 

7. 4. 1783 byl položen základní kámen evangelicko-aug-
špurské modlitebny v Trnávce, vysvěcena byla 29. 5. 1783
jako první v Čechách. 

7. 4. 2003 zemřel přeloučský rodák (nar. 18. 3. 1938) Stani-
slav Polanský, hudebník, dirigent a sbormistr pěveckého sboru
J. B. Foerster, bývalý ředitel ZUŠ v Přelouči a úspěšný skladatel.

8. 4. 1976 bylo v Cholticích dáno do provozu nové veřejné
osvětlení (91 výbojkových světel a 39 parkových). 

8. 4. 1999 zemřel v Praze Ivan Diviš, významný básník a ese-
jista, potomek přeloučské Divišovy rodiny, nositel ceny Jaro-
slava Seiferta. Pražský rodák (18. 9. 1924). 

9. 4. 1923 se narodil v Brně Karel Vodák, grafik a ilustrátor,
absolvent Vysoké školy Umělecko-průmyslové, mládí prožil
s rodiči v Přelouči. 

10. 4. 1923 byl v Přelouči poprvé promítán zvukový film. 
11. 4. 1878 se narodil v Lohenicích Rudolf Šetina, kateche-

ta, hudební skladatel chrámové hudby, představitel cyrilic-
kého směru. Zemřel 29. 12. 1929 v Praze. 

15. 4. 1809 shořelo v Přelouči 42 domů, radnice, kostel, fa-
ra a pražská brána, pardubická byla zbourána téhož roku. 

16. 4. 1826 se ve Svojšicích narodila Julie Havlíčková-Sýko-
rová, dcera hajného ze svojšické hájovny, dne 4. 3. 1848 se
provdala za Karla Havlíčka Borovského, zemřela ve 29 letech
16. 4. 1855 v Praze. Její životní příběh zpracoval Karel No-
votný v knize „Co jsem poznal srdce Tvé...“.

16. 4. 1861 se stali čestnými občany města Přelouče Fran-
tišek Palacký a Dr. František Ladislav Rieger pro zásluhy
o vlast a národ. 

17. 4. 1807 se v Cholticích narodil Josef Vojtěch Hellich, ma-
líř historických výjevů (církevních a vlasteneckých). Známé
jsou jeho portréty Boženy Němcové a Františka Palackého.
Zemřel 23. 1. 1880 v Praze. 

17. 4. 1996 byl ve Chvaleticích za účasti ředitelů elektrárny
a polského dodavatele slavnostně zahájen provoz železnič-
ního výklopníku uhlí. 

18. 4. 1914 se narodil v Holicích v Čechách Karel Schejbal,
hudební pedagog, klavírista, sbormistr, působil jako hudeb-
ní pedagog v Přelouči. 

19. 4. 1734 bylo listinou papeže Klementa XII. založeno v Pře-
louči Bratrstvo sv. Barbory. 

19. 4. 1969 zemřel v Přelouči za tragických okolností rodák
z České Třebové Vladimír Zourek, akademický malíř a por-
trétista, žil a pracoval v Přelouči. Studoval v letech 1934 -
- 1939 a též 1945 na AVU v Praze u profesora Willi Nowa-
ka. V okruhu svých přátel byl označován za „posledního
přeloučského bohéma“. Rodák z České Třebové se narodil
24. 7. 1913. 

22. 4. 1681 potvrdil císař Leopold I. městu Přelouči všechna
dřívější privilegia. 

22. 4. 1956 zemřel v Heřmanově Městci přeloučský rodák
Bohuslav Jelínek, hudebník a cestovatel, absolvent pražské
konzervatoře. Byl kapelníkem 18. Východosibiřského pluku
v Manžursku, přeloučskému muzeu věnoval sbírku zbraní.

23. 4. 2005 zemřel v Pardubicích doc. Ing. Miroslav Matr-
ka DrSc., rodák z Josefova (nar. 13. 3. 1923). Významný vě-
decký pracovník - publikoval cca 450 prací z oboru analytic-
ké, organické a farmaceutické chemie. Mládí prožil s rodiči
v Přelouči, kde se též oženil. 

24. 4. 1579 povýšil císař Rudolf II. Kladruby nad Labem na
dvorní hřebčín. 

24. 4. 1964 zemřel v Praze Josef Hais - Týnecký, spisovatel,
původně katolický kněz, autor řady románů a divadelních
her. Býval častým hostem na statku Lidických v Brlohu, od-
kud čerpal látku k románu „Bílý dvůr“ a k povídce „Mrtva“
o předčasně zesnulé nadané žačce pěvecké školy Marušce
Lidické. Josef Hais - Týnecký byl klatovským rodákem (na-
rozen 2. 3. 1885). 

F. H.

Prameny: - Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo - r. 2003
- Aktualizovaný záznamník autora
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! Výročí a významné události 

Dubnová výročí 
a významné události na Přeloučsku — doplnění



V posledních letech probíhají na naší poliklinice neustálé
stavební úpravy. Vše začalo na podzim roku 2010 rekonstruk-
cí dvou interních ambulancí. Postupně následovala rekonstrukce
výtahu, kompletní výměna oken na hlavní budově, zavedení kli-
matizace v ordinacích a vybudování vhodných prostor pro vlast-
ní lékárnu. Vloni proběhly postupné rekonstrukce také dalších
oddělení - kožního a gynekologie v druhé budově polikliniky
- vedle nádraží. Koncem roku jsme pak vlastním nákladem
téměř 4,5 mil. Kč dokončili výstavbu nového parkoviště pro
53 aut, které nahradilo stávající a kapacitně zcela nevyhovu-
jící odstavnou plochu. 

Také letos hodláme pokračovat v našich stavebních zá-
měrech - dokončili jsme přestavbu vstupních prostor a re-
cepce, kompletně zrekonstruovali zastaralé sociální zařízení
a také vytvořili koutek pro pacienty, kde si mohou v klidu po-
sedět, případně zakoupit malé občerstvení. Dále plánujeme
přestěhovat do nových opravených prostor plicní ambulanci
a neurologické oddělení, dovybavit klimatizací zbývající čekár-
ny a upravit prostory pro administrativu a technické zázemí
polikliniky. Celková investice za poslední 3 roky tak bude činit
více jak 17 mil. Kč. Tyto investice můžeme uskutečnit hlavně
díky silnému vlastníku, společnosti EUROCLINICUM Group,
která je naším akcionářem. 

Naším cílem je zlepšit prostředí a služby, které nabízíme
našim klientům, aby se u nás cítili dobře a rádi se k nám
vraceli. Jsme si vědomi, že jsme v Přelouči a okolí největším
poskytovatelem zdravotních služeb. Proto hodláme polikliniku
i nadále rozvíjet a učinit z ní špičkové moderní zdravotnické
zařízení. 

Vedení Přeloučské polikliniky a.s.
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Napsali nám !

Přeloučská poliklinika

Přeloučská poliklinika a.s. oznamuje:
OKB - v odběrové místnosti provádějí odběry krve

od 6.30 - 10.00 hodin bez objednání.
Akutní vyšetření se provádí do 12.30 hodin. 

Od 1. 3. 2013 ordinuje na obvodě č. 3 pro dospělé
MUDr. Jana Šmídová.

Ordinační hodiny:

PO 7.30 - 12.00
ÚT 12.00 - 15.30 15.30 - 18.00 pro zvané
ST 7.30 - 12.30
ČT 7.30 - 11.00 11.00 - 13.00 pro zvané
PÁ 7.30 - 11.30

Od 1. 4. 2013 bude ordinovat na obvodě č. 5 pro dospělé
lékaře MUDr. David Adamčík

(za odcházejícího lékaře MUDr. Michala).

Inzerce



Je bezpochyby pozoruhodné, že z Přelouče a okolí pochá-
zí celá řada cestovatelů. Většina z nich své sbírky odkázala
městskému muzeu. Zřejmě nejznámější z nich byl Alois Topič.
Tento přeloučský rodák odcestoval v roce 1876 se svou man-
želkou do australského města Brisbane, kde pracoval jako
zahradník v botanické zahradě. Od roku 1879 zkoušel štěstí
jako farmář, ale nebyl úspěšný. Proto se v roce 1880 vrátil do
Čech - v Novém Městě u Chlumce nad Cidlinou provozoval
hospodářství a hospodu. Ale již o pět let později odjel do Aus-
trálie znovu, tentokrát se živil jako sběratel přírodnin, etnografic-
kého materiálu a lovec zvěře. V roce 1890 se vrátil podruhé do

Čech a pořádal přednášky a vý-
stavy o australské zvěři. Naposle-
dy se do Austrálie vydal v roce
1892 a strávil zde šest let lovem
ptakopysků a obchodem s ovčí
vlnou a střívky s Evropou. Ve
správnou chvíli využil velkého
zájmu Evropanů o ptakopysky

a jeho podnikání se dařilo. Vycpanými zvířaty obohatil sbírky
mnoha českých i evropských muzeí a škol. Od roku 1892 již
žil nastálo v Chlumci nad Cidlinou. Pouze v roce 1902 podnikl
krátkou obchodní cestu do Melbourne. Topičovy zápisky o aus-
tralských cestách později beletristicky zpracoval Jaromír John.

Alois Topič se vždy velice zajímal o australské domorodce.
Ve svých vzpomínkách popisuje jejich prostý oděv, způsoby
stravování, lovecké postupy atd. Přeloučskému muzeu věnoval
část svých sbírek. Nás dnes zajímá předmět, který je v přírůst-
kové knize muzea zapsán jako „chata lesáka australského“.
Jedná se o model zástěny (ochrany před sluncem a větrem),
což bylo prakticky jediné obydlí nomádských Aborignců. Je
konstruován ze dvou rozsoch, příčného břevna a dalších dře-
věných konstrukcí podpírajících zástěnu z neopracovaného
blahovičníku (eukalyptu). Ten měl dobré vlastnosti, i Topičova
farma byla takovouto střechou opatřena. V Topičově době se
užíval jako krytina také na školách a kostelích. Model se nachá-
zí na dřevěné podložce a má rozměry zhruba 26 x 60 x 30 cm.

Použitá literatura:
JOHN, Jaromír. Australská dobrodružství Aloise Topiče. 1. vyd.
Praha: Československý spisovatel, 1969. 133 s.
Příslušná evidenční karta Městského muzea v Přelouči

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

JUDr. Ladislav Quis, narozen 7. 2.1846, zemřel 1. 9. 1913

Ladislav Quis se narodil dne 7. 2. 1846 v Čáslavi, kde byl je-
ho otec městským lékařem. Ten však záhy zemřel a ovdovělá
matka se v r. 1857 přestěhovala na radu příbuzných do Prahy.
Mladý Ladislav zde pak studoval na gymnáziu akademickém
a novoměstském, po návratu do Čáslavi v Německém Brodě
a Táboře, kde také odmaturoval. Již v Táboře se úspěšně po-
kusil o první své verše - balady, které vyšly v místním „Tábo-
ru“. Na podzim roku 1868 nastoupil pak na právnickou fa-
kultu do Prahy. Toto studium úspěšně zakončil doktorátem
v roce 1874. Během vysokoškolského studia pracoval jako
žurnalista - v roce 1872 nastoupil za churavého Karla Sabinu
do redakce „Slovanu“, kde psal literární články a fejetony, ně-
jaký čas působil i v Barákově „Svobodě“. Nakonec pak přešel
do redakce „Národních listů“. Ladislav Quis patřil svojí tvorbou
mezi básníky tzv. školy národní, jejich národní tendence se vý-

razně projevily v almanachu „Ruch“ (vydán r. 1868 na památ-
ku položení základního kamene k Národnímu divadlu). V čele
této školy stál Svatopluk Čech, v jeho blízkosti pak J. V. Slá-
dek - jeden z našich nejlepších lyriků, dále Eliška Krásno-
horská (autorka básní s vlasteneckou tendencí) a náš Ladislav
Quis, baladik a překladatel z němčiny a angličtiny. 

Po 24 letém pobytu v Přelouči odebral se Ladislav Quis
v r. 1908 ve svých 62 letech na odpočinek do Prahy, aby tady
dokončil uspořádání některých rukopisů a aby - jak sám ří-
kal - nasál ještě krásu Prahy, kterou tak zaníceně miloval. 

Dr. Ladislav Quis zesnul dne 1. září 1913 ve věku 67 let v Čer-
nošicích u Prahy. K uctění památky svého významného spo-
luobčana přijal po 1. světové válce v r. 1920 nově utvořený míst-
ní studentský spolek název „Ladislav Quis“. 

František Hollmann

Co víme o JUDr. Ladislavu Quisovi, který působil v Přelouči 24 let

Církevní restituce v zorném poli českého „ateisty“
V současné době čeří hladinu smýšlení naší společnosti,

mimo jiné, hlavně pohledy na nárok církví ve vztahu k vra-
cení majetku. Největším záporným argumentem je tvrzení, a to
nejen laiků, že u nás se na úkor věřících zvětšuje počet ne-
věřících, kteří se definují jako ateisté, a že tedy malé skupině
asi 1 milionu věřících není majetek potřebný. Zde se nabízí
otázka, zda český „ateista“ ví, že je skutečným ateistou. 

Po této otázce se nabízí druhá otázka, proč stoupá počet
nevěřících, kteří se odvrací od církevních zásad?

Jeden z hlavních problémů je velmi vyhovující odpor k uzná-
vání úplně první normy života lidstva dané Mojžíšovi na hoře
Sinaj a to Desatera božích přikázání. Převážné většině dnešní
společnosti ani tak nevadí ta přikázání, která se týkají vztahu
člověka k Bohu a jeho uznávání. Velmi pichlavými ostny však

Chata lesáka

Přeloučská stopa v Austrálii: 
cestovatel Alois Topič 

(1852 - 1927)



jsou zcela lidské hodnoty jako ctít svoje rodiče a seniory jako
celek, nezabíjet se navzájem, neprovádět smilstvo, (dnes nahra-
zovaným slovem je nevěra nebo sexuální realizace či uspo-
kojování biologických potřeb) a hlavně přikázání sedmé a to
Nepokradeš. Jestliže se jedinec přizná k tomu, že není věřící,
pak nemá zatížené svědomí, když se zachová k rodičům ne-
urvale, zlodějsky či vražednicky, smilstvo není brzdou přemýšle-
ní o správnosti jednání, protože to je norma chování, dnes před-
kládána celebritami, umělci a hlavně politiky. Jak by se živili
mnohé „ubohé“ prostitutky, kdyby se měly řídit pravidly víry.
Jak by se mnohá žena dnes zbavila nechtěného plodu lásky,
kdyby nemohla použít osvědčeného technického prostředku ja-
ko je např. splachovací toaleta či sběrný kontejner na odpad-
ky? Jak chudé na adrenalin a pro někoho ponižující by bylo
řízení motorových vozidel zejména některých bohatých řidičů
bez možnosti vzájemné komunikace pomocí montážních pák,
mačet a revolverů? To bychom mohli ještě dlouho vyjmenovávat
řadu „technologických postupů“ jednání v celé naší společnosti.

Není bez zajímavosti, že mnohý dnešní „ateista“ postižen
nepříjemným až smrtelným kritickým okamžikem svého živo-
ta zapomíná na ateismus a volá Boha. Kde je jeho zásada?
A kolik dnešních bezvěrců je rádo, že může umístit někoho
z rodiny s nevyléčitelnou chorobou či postižením do charita-

tivních zařízení, která provozují mnohé církve? Na mnoha pří-
kladech se zvídavý ateista může přesvědčit, jak by mohl resti-
tuovaný církevní majetek úspěšně plnit svoje poslání. Je velmi
zarážející, že jak v televizním pořadu, tak v celé ateistické po-
pulaci naší země se objevují názory zpochybňující získávání
majetku církvemi, včetně jeho využití pro dobro všech v sou-
časnosti, ale nikdo z nich nepokládá otázku, jak bude využit
majetek získaný Koženými, Pitry, Krejčíři a všemi tuneláři, kte-
rým také jistě vyhovuje onen ateismus a neuznání zásad Desa-
tera zejména v sedmém bodě. Všichni totiž uznávají přikázání
jedenácté a to „Urvi, co můžeš, žijeme jenom jednou a po nás
potopa. Košile je vždy bližší než kabát. Ateistům je možné při-
pomínat, že dnes tak jako za totality byla vždy církev hnacím
motorem při aktivování snah o záchranu kulturních hodnot, ja-
kými jsou sakrální stavby a další dědictví po našich předcích. 

Zpochybňování právoplatnosti významu plnění restitučních
nároků je jen zlomek snah v naší společnosti o zpochybňo-
vání platnosti zákonů a společenských hodnot, protože každá
taková norma vždy usměrňuje a omezuje živelnost v jednání.
Je dnes velmi těžké hovořit o hodnotách, když máme velmi
neschůdnou cestu výchovy dnešních lidí a chybí nám snaha
o zlepšení, protože nám chybí dobří vychovatelé a podpora ze
strany politiků a státu.                      Ing. Václav Moravec
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Přeloučáci, poznávejte Přeloučsko !

12. března 2013 do zasedací síně
Městského úřadu v Přelouči mířily kro-
ky zvědavých posluchačů na přednášku
‚Archivní prameny Lepějovic‘ a ‚Archeolo-
gické vykopávky v Lepějovicích v 60. le-
tech 20. století‘. Moderně vybavená síň
Městského úřadu se v té chvíli proměni-
la v přednáškovou ‚aulu filosofické fa-
kulty‘. Do posledního místa zaplněná síň
je dokladem, že Lepějovice jsou zajíma-
vým místem našeho regionu, jejich jmé-
no stále přitahuje pozornost historiků,
laiků, turistů a také zájemců o přírodní
bohatství našeho kraje. 

Pozvání přijali dva
vzácní hosté, přednášel
pan prof. PhDr. Petr Vo-
rel, CSc., a archeolog pan
Milan Hübl. Historikovi
Petru Vorlovi jsou Lepě-
jovice od dětství velmi
blízké. Jejich minulost
zná od ranného dětství,

že je to místo opravdu zajímavé a krásné
popisuje podrobně ve své knize Z dějin
Valů. Píše v knize o lepějovické historii:
samotné jméno Lepějovice vzniklo z osob-
ního jména se slovanským základem „le-
pý“, tj. sličný, krásný. Od známého histo-
rika Petra Vorla jsme poslouchali zajíma-
vá slova o středověké lepějovické tvrzi
obklopené několika rybníky, o přírodní

památce nazývané Struha, kterou vybu-
doval rybníkář Kunát mladší z Dobřenic.
Mnoho dalších porobností z historie Le-
pějovic společně s mapami, kterými pan
profesor doplnil své vyprávění potvrdil, že
Lepějovice nejsou „zaniklým místem, ne-
boli obcí na Přeloučsku“, stále přitahují
pozornost historiků. 

Archeolog pan Miroslav Hübl poutal
pozornost vyprávěním o historii archeolo-
gických prací v Lepějovicích, kterých se

zúčastnil se svými kolegy z archeologické-
ho kroužku. Zajímavými fotografiemi ze
svého archeologického bádání potvrdil
svá slova z doby v padesátých a šedesá-
tých letech minulého století, které se pro-
mítaly na veliké plátno v Městském úřadě.

Za půjčení zasedací místnosti děku-
jeme paní starostce Ireně Burešové, za
organizační starost paní Lydii Válkové,
vedoucí Městské knihovny. Za poutavé
vyprávění o historii a archeologii Lepě-
jovic panu prof. Petru Vorlovi a archeolo-
govi panu Milanu Hüblovi děkují vděční
posluchači.

Marcela Danihelková

Lepějovice nezanikly

Prof. PhDr. Petr
Vorel, CSc. Inzerce
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! Kultura 
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Kultura !

NAUČNÁ LITERATURA
etika
WARE, Bronnie
Čeho před smrtí nejvíc litujeme: jak nám
život změní naši drazí, když umírají.
Praha: Portál, 2012.

CARNEGIE, Dale
Jak vést úspěšný a plnohodnotný život.
Praha: Práh, 2012.

společnost
KHIDAYER, Emire
Život po arabsku. 
Praha: Mladá fronta, 2012.

vojenství, druhá světová válka
BEEVOR, Antony
Den D: bitva o Normandii.
Praha: Dobrovský, 2010.

SEBAG-MONTEFIORE, Hugh
Enigma: bitva o kód. 
Brno: B4U, 2012.

cestopisy
MÁRA, Jiří
To snad není možný. 
Přerov: Jiří Mára, 2012.

TŘEŠŇÁKOVÁ, Marie
Potkala jsem Sicílii.
Praha: Fragment, 2012.

životopisy
EGGHARDT, Hanne
Děti Marie Terezie: 16 osudů mezi leskem
a bídou. 
Praha: Ikar, 2012.

KOUTECKÝ, Josef
Josef Koutecký: zůstal jsem klukem.
Praha: Akropolis, 2005.

BELETRIE
COELHO, Paulo
Rukopis nalezený v Akkonu. 
Praha: Argo, 2013.

HOLLINGHURST, Alan
Cizí dítě. Praha: Odeon, 2012.

GROSSMAN, David
Žena prchá před zprávou. 
Praha: Mladá fronta, 2013.

HEMINGWAY, Seán A.
Hrob Alexandra Velikého: největší záha-
da archeologie. 
Praha: Dobrovský, 2012.

HOLCOVÁ, Milena
Přezrálé broskve. 
Praha: Šalvar, 2012.

JANÁKOVÁ, Ludmila
Sama bych se v nebi bála-příběh dítěte
s Aspergerovým syndromem v náhradní
rodině. 
Praha: Triton, 2012.

JIANG, Rong
Totem vlka. 
Praha: Rybka, 2010.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
BOBÁK, Jindřich F.
Neuvěřitelné dobrodružství cvrčka Jero-
nýma, vodníka Dřevojánka a jejich ka-
marádů.
Jince: Amenius, 2009.

BŘEZINOVÁ, Ivona
Johanka z parku. 
Praha: Albatros, 2012.

FLANAGAN, John
Bratrstvo [1], Vyděděnci. 
Praha: Egmont, 2012.

OOMEN, Francine
Lena Notýsková. 
Praha: Mladá fronta, 2012.

ŠRUT, Pavel
Kde zvedají nožku psi, aneb, V Pantáti-
cích na návsi. 
Praha: XYZ, 2012.

HORA-HOŘEJŠ, Petr
Toulky českou minulostí [13]. 
Praha: Via Facti, 2012

J. K.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

NABÍDKA
Máte doma knihy, o kterých ví-

te, že je už nikdy nebudete číst, ale
rozloučit se s nimi je tak těžké?

Můžete přispět k založení čes-
ké knihovny pro krajany na Novém
Zélandu.

Stačí vybrané knihy přinést do
knihovny a o jejich dalších osu-
dech vás budeme příležitostně in-
formovat. Za váš zájem předem dě-
kujeme.

Pracovnice Městské knihovny

POZVÁNKA
NA CESTOPISNOU

PŘEDNÁŠKU
DUCH SEVEROZÁPADU

USA
Ing. Vladimír KOTLAND

úterý 9. dubna 2013 v 17 hod. 

V ČÍTÁRNÉ MĚSTSKĚ KNIHOVNY
V PŘELOUČI 

Srdečně zvou a těší se
na naši návštěvu

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

18. dubna 2013 v 17 hodin
v Městské knihovně

Téma: metabolický syndrom -
daň za dobré živobytí.

Srdečně zveme všechny zájemce
a těšíme se na vaši účast.
Pracovnice Městské knihovnyChci poděkovat sestřičkám pečovatelské služby p. Kulakovské za vzornou služ-

bu a péči, kterou odvádí.                                        Irena Neprášková, Přelouč

Poděkování
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! Přeloučské školství 

Naše mateřská škola se každoročně zúčastňuje celostát-
ní přehlídky pódiových vystoupení na festivalu Mateřinka

v oblastním kole v Holicích. Svým hudebně - pohybovým vy-
stoupením „Jdeme do ZOO“, které se dětem vydařilo, děti vzor-
ně reprezentovaly naší mateřskou školu, přivezly si ocenění,
odměny, dobrou náladu a už se těší na příští ročník.

Hrajeme si s knížkami:
Dobré ráno, kamarádi, Kolik je v nich tajemství,
Knížky máme všichni rádi, Kdo poslouchá, dobře ví.

Takhle nás zval maňásek krokodýl na návštěvu v městské
knihovně. Bylo to tu moc pěkné. Prohlédli jsme si spoustu
zajímavých knížek, ilustrací, poslechli si pohádky, básničky,
říkadla… Děkujeme pracovnicím knihovny za hezké dopoled-
ne a za rok na shledanou.

Kolektiv učitelek Mateřské školy Kladenská 

Inzerce
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Přeloučské školství !

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935,
okres Pardubice

Vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2013/2014

21. května 2013  

Náš cíl: děláme vše pro to, aby naše děti byly v duševní
a tělesné pohodě, domů odcházely spokojené plné
nových zážitků a poznatků

CO NABÍZÍME:
1. Klidné rodinné prostředí
2. Vzdělávání dětí podle Rámcového programu se zamě-

řením na tradice a čtyři roční období „Hrajeme si ce-
lý rok“    

3. Individuální přístup ke každému dítěti
4. Půldenní vycházky do přírody s ba�ůžky
5. Úzkou spolupráci se Základní školou a Základní umě-

leckou školou
6. 1 krát ročně celodenní výlet
7. V rámci vzdělávání návštěvu hvězdárny v Hradci Krá-

lové (jednou za dva roky)
8. Hru na zobcovou flétnu
9. Výtvarný kroužek

10. Hudebně pohybovou výchovu
11. Seznamování se základy anglického jazyka
12. Masopustní karneval
13. Předplavecký výcvik v bazénu v Chrudimi
14. Vítání jara
15. Den dětí 
16. Návštěvy divadelních a filmových představení
17. Beseda s policistou

18. Besídky pro rodiče a veřejnost
19. Výprava za lesním skřítkem

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy v době
zápisu, podrobné informace podáme denně od 8.00 do 15.00 hod.
v mateřské škole nebo na tel. 466 672 019.
- rodiče si mohou vyzvedávat žádosti od13. května 2013
- vyplněné žádosti přinesou rodiče nebo zákonní zástupci dítě-

te do MŠ 21. května 2013 
- na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
- ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od za-

hájení řízení 
- pokud přesáhne množství vrácených žádostí počet míst v MŠ,

rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka školy 
- v případě, že přijaté dítě v termínu uvedeném na žádosti z ja-

kéhokoliv důvodu do mateřské školy nenastoupí, rodiče to
neprodleně nahlásí ředitelce mateřské školy

- k zápisu se dostaví i rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit do MŠ
v průběhu školního roku

- podrobné informace naleznete na našich stránkách
www.materskeskolky.cz

Myslíte, že se Vám nemůže nic stát?

Stačí vteřina a všechno je jinak. Musíte k lékaři. Chtěli
bychom touto cestou ještě jednou poděkovat za vzornou pé-
či a vyjádřit svůj obdiv nad každodenní obětavou a náročnou
prací kolektivu chirurgického oddělení Přeloučské polikliniky
pod vedením Mudr. D. Dejdara.

Přejeme všem pevné zdraví, štěstí, hodně sil a energie do
další práce.

Renata Janecká
Jitka Křídlová

Poděkování

Inzerce
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! Zprávy z radnice 

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

Vítání občánků

Sarah
Dirgasová

Elen 
Králová

Michal Matyá� 
Bubeník

Ale�
Zitta

Evelina
Jindrová

Matěj a Patrik 
Synkovi 

Veronika 
Kadlecová



V sobotu 23. 3. 2013 se na Obecním
úřadě ve Štěpánově sešly se svými rodi-
či nejmladší obyvatelé naší obce. Děti
měli možnost si pod vedením M. Pavlí-
kové vyzkoušet (ne)tradiční zdobení ve-
likonočních kraslic. Zdobení zaujalo jak
děti, tak i jejich rodiče. Kdo by si pomys-
lil, že vajíčko se dá ozdobit sušenými
květinami, rozstrouhanou barevnou kří-
dou či rozehřátými voskovkami. Děti ce-
lé odpoledne prokazovaly svojí šikov-
nost, kreativitu a vynalézavost. Někdy se
stalo, že lepidla bylo více na těle než na
kraslici. Z ozdobených vajíček byla rodi-
či vytvořena výzdoba před obecním úřa-
dem. Všichni už se těší na další akci v na-
ší obci.

L. P.
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Společenská kronika !

JUBILANTI

Marie Hrochová 95 let

Josefa Skalová 93 let

Zdenko Černík 90 let

Jaroslav Michal 88 let

Marie Papežová 88 let

Marie Langová 87 let

František Špaček 87 let 

Růžena Kohoutová 86 let

Růžena Kohoutková 85 let

Jaroslava Miletínová 85 let

Zdeněk Vavrečka 85 let

Jaroslav Šebestián 75 let

Ivona Kubová 75 let

Věra Karasová 75 let

Jan Hloušek 75 let

Bohumil Kratochvíl 75 let

DIAMANTOVÁ SVATBA

Luboš a Martina Vávrovi 18. 3.

PŘELOUČÁCI

VELIKONOČNÍ
TVOŘENÍ 

VE ŠTĚPÁNOVĚ



Sportovní kroužky DDM
Velmi nás těší zájem dětí i mládeže

o sportovní kroužky. V naší nabídce jsou
tyto sportovní zájmové útvary: aerobic,
volejbal, sálový fotbal, stolní tenis, ku-
želky, frisbee, badminton a florbal. Krouž-
ky se schází ve sportovních halách v Pře-
louči od října do května. Pro příští školní
rok máme v úmyslu nabídku sportů ješ-
tě rozšířit. V zdravém těle, zdravý duch…

Kroužek florbalu se schází každé pon-
dělí ve sportovní hale ZŠ Smetanova od
17.00, obětavým vedoucím je Adam Skála.

Připravujeme:

Pálení čarodějnic
Úterý 30. 4. 2013 pod parkem v Pře-

louči. Připravujeme ve spolupráci s Kul-
turními službami města Přelouč. Na akci
se dále podílí Technické služby města Pře-

louč, Hasičský sbor ČHJ Přelouč a de-
chovka p. Kosiny. Akce bude začínat prů-
vodem čarodějnic v 19.00 od budovy
gymnázia a SOŠ Přelouč.  

Podrobnější informace sledujte na
www stránkách DDM a plakátovacích
plochách.
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! Akce pro děti a mládež 

Dům dětí a mládeže Přelouč

Inzerce
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Akce pro děti a mládež !

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, na požádání zašleme poštou.
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 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



Projekty
Letošní březen by mohl být nazván měsícem projektů a sou-

těží. Pro pácáky byl připraven projekt Papír. Pod vedením lektora
z Ekocentra Paleta se seznámili s procesem výroby papíru a sami
si ho zkusili vyrobit. Na svůj ručně vyrobený obarvený nebo voňa-
vý papír mohou napsat třeba originální gratulaci. Za žáky 6. a 7. tříd
přijeli pracovníci občanského sdružení Prostor s prvním blokem
projektu primární prevence. Jimi vedené hry měly za cíl uvědomit
si důležitost dobrých vztahů v kolektivu a nutnost spolupráce v tý-
mu. Osmáci už začínají v rámci ročníkového projektu přemýšlet
o svém budoucím povolání a inspirací byla pro ně exkurze do Střed-
ní hotelové školy v Chrudimi. 

Soutěže
Do okresních kol soutěží v českém jazyce, v německém jazy-

ce a v dějepise byly vyslány tyto dívky: Daniela Mňuková (ČJ a NJ),
Bára Hebká (ČJ) Petra Flonerová (NJ) a Elen Danielková (D). O účas-
ti v soutěži, která měla velkou mediální podporu, napsala Veroni-
ka Žiárská, žákyně 9. B: 

Na podzim nám paní učitelka Prokopová navrhla, abychom se
zúčastnili soutěže Mladý chemik. Spočívala v tom, že jsme si mě-
li ve skupině vymyslet nějaké téma, které bychom zpracovali jako
vyučovací hodinu pro žáky. Vytvořili jsme sedmičlenný tým a spo-
lu s paní učitelkou jsme zvolili téma voda. Vlastní práce probíhala
během prosince a ledna. Popsali jsme cesty vody od zdroje, přes
vodárnu, domácnosti, až po čistírnu odpadních vod a natočili jsme
autorské video o procesech ve vodárně a v čističce. Pro zpestření
hodiny jsme vymysleli jednoduché křížovky. Náš projekt jsme na-
zvali Voda, aneb jak to s ní vlastně je. Na konci ledna probíhala
na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích samotná sou-
těž, které se zúčastnilo celkem 2500 žáků. V naší kategorii se se-
šlo deset družstev. Nejprve jsme připravili informační panel s fotka-
mi a základními informacemi o našem projektu, aby se s nimi
mohla seznámit porota. Hlavní částí soutěžního dne však byly sa-
motné prezentace před porotou a ostatními soutěžícími. I přes po-
čáteční problém s počítačem proběhla naše prezentace hladce a my
jsme byli s naší prací velmi spokojeni. Napjatě jsme čekali až do
7. března, kdy proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Umístili jsme
se na krásném 6. místě. Nejen věcné ceny, ale i závěrečný bohatý
program byl pro nás odměnou. Myslím, že i zkušenosti, které jsme
získali při týmové práci, se nám v budoucnu budou hodit a na zá-
žitky ze samotné soutěže jen tak nezapomeneme.

Sen noci svatojánské
Někteří žáci, kteří jezdí na předplatné do VČD, měli výjimečnou

možnost zhlédnout tuto divadelní hru od W. Shakespeara v jednom
měsíci dvakrát, jednou v češtině, jednou v angličtině. Představení
v anglickém jazyce nastudovali studenti Křescanského gymnázia
v Praze. Naši žáci 9. ročníku se nejprve trochu obávali, zda budou
rozumět, ale nakonec byli nadšeni nejen oni, ale i jejich učitelky,
které už mohou začít plánovat podobnou akci na příští rok.
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Základní škola Smetanova ul.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY: 23. 4. úterý 14.00 - 16.30

24. 4. středa 7.15 - 8.00 14.00 - 16.30
25. 4. čtvrtek 7.15 - 8.00

KDE: ul. Školní, prostor mezi školní jídelnou a ZŠ

Sbíráme noviny, časopisy, letáky a směs papíru,
kartóny ani lepenku NE.

Máte-li možnost, papír prosím zvažte.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.

Páháci vyrábějí papír

6. B trénuje týmovou spolupráci

7. A při projektu primární prevence



Lyžařský výcvik 
v Jedlové 

v Orlických horách
Ve dnech 16. - 22. února 2013 se zú-

častnili sedmáci ZŠ Masarykovo náměstí
lyžařského výcviku. Letos již po čtrnácté od-
jeli žáci naší školy do Orlických hor. Cílem
cesty byla chata Kristýna v Jedlové, nedale-
ko Deštného v Orlických horách.

Všichni s napětím očekávali, jak budou
vypadat místní svahy, jaké bude ubytování
a co bude k obědu. Ihned na místě za-
vládla naprostá spokojenost. 

Proto mohl být odpoledne zahájen vý-
cvik. Ten začínal tradičním rozřazením do
družstev. Na svahu byl k vidění různý lyžař-
ský um. Nejprve se dolů pouštěli samozřej-
mě ti, kteří jezdí na hory pravidelně lyžovat,
potom našli odvahu ti, kteří na lyžích již ně-
kdy stáli a nakonec přišli na řadu nelyža-
ři, tedy žáci, kteří na lyžích nikdy nejezdili.

Od druhého dne potom probíhala pra-
videlná výuka lyžařských dovedností. Za-
čínalo se od nejjednodušších cviků, které
postupně přecházely v nácvik prvků těžších,
ke konci kurzu až lehce akrobatických. Po-
stupně se také všichni účastníci kurzu zú-
častnili výcviku běžeckého, ve kterém na-
šla spousta chlapců i dívek zalíbení.

S hrdostí lze prohlásit, že závěrečné zá-
vody ve slalomu, sjezdu a běhu na lyžích
úspěšně zvládli všichni sedmáci, domů te-
dy nejel nikdo, kdo by nebyl schopen sjet
dolů lyžařský svah nebo ujít alespoň pár
kilometrů na běžkách!

Bc. M. Bulušek

Zážitky žáků:
Když jsme přijeli na místo a vešli do

chaty, byli jsme mile překvapeni. Chatou se
nesla libá vůně řízků… Celkově nám tam
vařili výborně.

Ačkoliv někteří z nás před odjezdem
na hory nikdy nestáli na lyžích, nakonec
kopec sjížděli všichni.

Byla tam velká sranda, hlavně na běž-
kách, kde všichni alespoň jednou upadli.

Dvakrát jsme měli diskotéku, na které
jsme si dobře zatancovali.

Poslední den jsme měli závody ve sla-
lomu, sjezdu a závodech na běžkách. Uči-
telé vše pečlivě zaznamenali na video a ve-
čer nám to pustili. Byla to obrovská sranda.

Příští rok by chtělo jet hodně lidí znovu. 
D. Norková, D. Hloušková, 7. A

Od pohanských zvyků 
ke křesnanským tradicím…
tak to je téma již dvaačtyřicátého ročníku
Dějepisné olympiády. I žáci naší školy se
TRADIČNĚ této soutěže zúčastnili. Museli
prokázat své dovednosti a znalosti nejen
v oboru dějepis, ale i v literatuře, občanské
a rodinné výchově. TRADICI neporušila a ja-
ko vítězka školního kola se do vyššího po-
stupového kola dostala Kamila Pavlíková
z 9. A, kde také skvěle zabodovala. Mezi čty-
řiceti silnými soupeři obhájila 8. místo, čímž
si zajistila účast v krajském kole této sou-
těže, které se bude konat koncem března. 

Kamile děkujeme za skvělou reprezen-
taci naší školy a přejeme úspěšné absol-
vování krajského kola.

Mgr. L. Podlasová

Londýn a jižní Anglie
V únoru se žáci osmých a devátých tříd

zúčastnili poznávacího zájezdu do Londý-
na a jižní Anglie. Dva dny jsme strávili pro-
cházkou po památkách Londýna. Viděli jsme
Tower a v něm královské korunovační kle-
noty, Trafalgarské náměstí, Westminsterské
opatství a spoustu dalších zajímavých míst.
Prohlédli jsme si Britské muzeum, prošli
jsme náměstí Piccadilly a celý Londýn jsme
si také poslední den prohlédli z Londýn-

ského Oka. Kromě Londýna jsme navští-
vili přímořské město Brighton s krásným
mořským akváriem, nebo zámek Hampton
Court, sídlo slavného britského panovníka

Jindřicha VIII. Navštívili jsme i typický brit-
ský venkov a přímořské útesy. Po celou do-
bu pobytu byli žáci ubytovaní v anglických
rodinách na předměstí Londýna, takže si
mohli ověřit své znalosti angličtiny v praxi. 

Mgr. M Pospíšilová

Školní kolo 
Zeměpisné olympiády
V únoru si ověřilo 22 žáků své znalos-

ti ze zeměpisu ve školním kole, soutěž pro-
bíhá ve třech částech: práce s atlasem,
práce bez atlasu a práce s topografickou
mapou. V jednotlivých kategoriích postu-
pují do okresního kola tito žáci: Michaela
Štajnerová z 6. A, Svetlana Slabá ze 7. A
a David Ďatko z 8. A. Všem žákům přeje-
me hodně úspěchů v okresním kole v Par-
dubicích.

Mgr. M. Nápravníková

Základy první pomoci
Dne 28. 2. 2013 se ve školní družině

uskutečnila beseda první pomoci. Zdra-
votnice seznámila děti se základy první
pomoci a s řadou dalších užitečných rad.
Na závěr besedy se děti s pomocí paní
zdravotnice naučily, jak pomocí sádry zpev-
nit palec.

Kateřina Nečasová, vych. ŠD
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45

Žáci v paláci Hampton Court

Celá naše výprava u Tower Bridže



SBOROVÉ OHLÉDNUTÍ
V letošním školním roce velká část zkušených zpěváků

z Rošcáku (středoškoláků a vysokoškoláků) přestoupila do
komorního sboru, který tak získal novou podobu a vystupuje
pod jménem Přeloučský komorní sbor.

Poprvé „v novém kabátě“ veřejně sbor vystoupil 1. prosin-
ce 2012 na Mezinárodním festivalu adventní a duchovní hudby
s cenou Petra Ebena v Praze, kde stejně jako Rošcák, v konku-
renci více než 50 sborů z celé Evropy získal stříbrnou medaili.

V Přelouči budou moci všichni slyšet

Přeloučský komorní sbor, Roš�ák, Korálek
a Choltické Poškoláky

na Jarním koncertě
v pátek 19. 4. v 18 hodin

v sále Záložny

Další plány na jaro:
13. 4. soutěž Zahrada písní v Praze (Komorní sbor, Rošcák,

Korálek)
25. 5. Společný koncert s pěveckým sborem Vodopád z Banské

Bystrice - v rámci společného výměnného projektu
29. 5. Letní koncert v zahradě ZUŠ (všechny sbory)

Veronika Pokorná

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ
VE HŘE NA KEBOARD

Ve středu 6. března pořádala naše škola krajské kolo sou-
těže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje. Z výkonů
soutěžících bylo zřejmé, že se žáci i pedagogové snaží vytěžit
maximum z technických i zvukových možností nástroje a kla-
dou velký důraz na přesvědčivost svých vystoupení. Během
soutěže tak zazněly nejen moderní skladby, ale velmi často
i úpravy děl starší hudební literatury. A bezesporu bylo toto
moderní pojetí klasických skladeb velmi vkusné, nápadité
a inspirativní. 

Za naši školu se krajského kola zúčastnilo celkem devět
žáků a mezi konkurencí se jejich výkony skutečně neztratily.
Porot ocenila jejich snažení takto: 3. místo obsadili Natálie
Faltysová a Radim Kostečka (oba ze třídy E. Savilové), 2. mís-
to získali Dan Kuba (ze třídy H. Přinesdomů), Tereza Mysliv-
cová (ze třídy M. Nedbala), Andrea Lhotová a Karolína Sa-
lavová (obě ze třídy E. Savilové). A konečně pomyslné zlato
si odnesli Alice Rálišová (ze třídy E. Savilové), Denisa Ram-
bousková (ze třídy E.Zubarové) a Barbora Hatalová (ze třídy
M. Nedbala). Všem účinkujícím i pedagogům děkujeme za peč-
livou přípravu a gratulujeme ke krásnému umístění.

Petra Lojínová, zástupce ředitele ZUŠ

ÚSPĚCHY 
ŽESŤOVÝCH KOMORNÍCH SOUBORŮ

Vynikajících výsledků dosáhli mladí hráči na dechové ná-
stroje v Národní soutěži ZUŠ v oboru hra komorních souborů
s převahou dechových nástrojů.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

Rošhák

Andrea Lhotová

Komorní sbor



Celostřediskový karneval
Přeloučské světlušky si pro kamará-

dy připravily karneval, který se uskutečnil
22. února. V tento den všichni skauti na
světě slaví Den zamyšlení, což je meziná-
rodní den přátelství. Svátek má skautům
připomínat, že je jich na celém světě hod-
ně a že všichni jsou si bratry a sestrami
bez ohledu na barvu kůže, národnost či
věk. Pořádají se různá setkání či akce. 

Karneval jsme zahájili právě krátkým
povídáním o tomto dni. Potom jsme vy-
bírali nejhezčí masku, což nebylo vůbec
snadné. Všechny děti se s přípravou vel-
mi snažily, velké dík patří i jejich rodičům.
Různé tance a reje vystřídaly drobné hry
o ceny. Věděli jste, že rozsednout nafouk-
nutý balónek není vůbec snadné? Vyvr-
cholením celého karnevalu byla velká

hra, kdy děti zkoušely různé disciplíny
u velkých strašidel a získávaly od nich
body do průvodky. Myslím, že se karne-
val podařil a že družinka Žabiček na se-
be může být pyšná.

Petr Robinson Kalousek

Výprava do Pardubic
Za pohody i nepohody, kluci skauti

z Přelouče vyráží na výpravy. Tentokrát
jejich cílem byly nedaleké Pardubice.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že cílová de-
stinace je fádní, opak je pravdou. Navští-
vili jsme již nějakou dobu renovované
aquacentrum, kde jsme se pořádně vy-
řádili. Klouzačku střídal tobogán, pak ví-
řivka s vodní horolezeckou stěnou.

Po úspěšném zdolání všech výško-
vých metrů a zlomení rychlostních re-

kordů v místní tobogánové rouře, jsme
opustili prostory plaveckého bazénu a vy-
dali se na velkou hru po Pardubicích. Klu-
ci měli za úkol mnohé. Snažili se napří-
klad všemi dostupnými prostředky zjistit
legendu o vzniku pardubického znaku,
získat „photo from green tower“ a auto-
gram od nejstaršího člověka, najít paví
pírko, spoj v jízdním řádu a mnoho další-
ho. Kluci se s úkoly popasovali statečně
a na závěrečném vyhlášení mohli zaslou-
ženě zobat štrúdl. Ačkoliv nám počasí
nepřálo, mám radost, že jsme se neza-
lekli a výpravu si užili.

Lukáš lucky Spurný

Čeká nás tábor podle Asterixe
Vyvrcholením celoroční skautské čin-

nosti je vždy letní tábor. Ten letošní pro-
běhne v duchu velké táborové hry na mo-
tivy osobností Asterixe a Obelixe. Hned
na začátku letních prázdnin vyrazíme do
malebné krajiny řeky Ploučnice poblíž

Její okresní kolo se konalo 21. 2. v ZUŠ Lonkova v Pardu-
bicích a naše soubory se umístily takto: dechové trio ve slo-
žení Jan Kubiska, Barbora Čejková a Adéla Moravcová
(ze třídy I. Trojanové), žes�ové kvarteto ve složení Martin
Antoš, Alfred Junek, Klára Koš�álová a Josef Šimek (ze tří-

dy M. Chmelaře), žes�ové kvarteto ve složení Kateřina Pu-
candlová, Ondřej Mňuk, Filip Čermák a Václav Steklý (ze
třídy D. Štrupla), a žes�ové kvarteto s klávesy ve složení
Václav Koš�ál, Vojtěch Musil, Kateřina Soukupová, Eva
a Barbora Doležálkovy (ze třídy M. Chmelaře), získaly ve svých
kategoriích první místo s postupem do krajského kola. Žes-
�ové kvarteto složené z nejmladších muzikantů (Peter Kol-
lárovič, Ladislav Spálenský, Miroslav Radil a Matěj Ko-
hout, ze třídy D. Štrupla) obsadilo třetí místo.

Krajské kolo pořádala ve čtvrtek 7. 4. ZUŠ Vysoké Mýto
a naši opět zabodovali a nezklamali očekávání. Všechny ko-
morní soubory reprezentující naši školu se umístily na

prvním místě a obě žes�ová kvarteta postoupila do celo-
státního kola. 

Všem účinkujícím děkujeme za skvělé výkony a reprezenta-
ci školy i města, jejich rodičům za pomoc a pochopení při ča-
sově náročných přípravách na soutěž a pedagogům za vyni-
kající a obětavou přípravu. Gratulujeme!

vedení školy

OKRESNÍ KOLO VE HŘE NA AKORDEONY
Poslední únorový den hostila ZUŠ Pardubice Lonkova okres-

ní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon, kterého se
za naši školu zúčastnili tři soutěžící. Ve velké konkurenci se
naši rozhodně neztratili a vybojovali tato místa: Michael Šulc
obsadil 2. místo, Štěpánka Jindřišková a David Šulc se umís-
tili na 3. místě. Všichni jsou ze třídy Eleny Savilové. Žákům i je-
jich paní učitelce děkujeme a gratulujeme.

vedení školy
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Barča Čejková, Adélka Moravcová a Honza Kubiska

Žeshové kvarteto s klávesy Žeshové kvarteto



obce Hradčany. Na prázdné louce po-
stavíme tábor pro 65 dětí a vedoucích.
Část programu dělíme podle skupin, ve
kterých pracujeme po celý rok. Děti jsou
tak na sebe zvyklé, lépe se znají jak me-
zi sebou, tak mezi vedoucími. Těšíme se
i na velkou, již zmiňovanou táborovou
hru i mnohé další programy pro všech-
ny účastníky. Náš tábor je o skautingu,
hrách, dobrodružství, nevšedních zážit-
cích, přírodě a kamarádech. Snad i pro-
to je pro mě již několik let tábor jednou
z nejdůležitějších částí roku.

Martin Pí�a Pittner

Plamínci v Hradci Králové
Naši nejmenší, Plamínci, se po od-

poledním karnevalu 22. 2. vypravili do
skautské klubovny v Hradci Králové. By-
la to jejich úplně první vícedenní akce,
kde byli sami se svými vedoucími. Celý
víkend byl pro ně přichystaný jako po-
znávání Číny a Japonska. Děti si vyzkou-
šely jak se jí čínskými hůlkami, jak těžké
dokáže být napsat jedno japonské nebo

čínské písmeno, jak tančí gejši nebo jak
může vypadat souboj sumo. Večer pro
ně byla přichystaná malá čajovnička. Je-
likož napadla spousta sněhu, děti si vy-
zkoušely i různé aktivity s ním. Víkend se
vydařil, děti přijely sice unavené, ale šcast-
né. Těšíme se na další akci.

Alča Leksová

Výlet na Lichnici
V sobotu 9. 3. jsme se se skautkami

vydaly na výlet. Naším plánem bylo dojet
do Třemošnice, projít si Lovětínskou rokli
a navštívit zříceninu hradu Lichnice. Na-
konec jsme toho stihly mnohem víc.

Z Třemošnice jsme se vydaly pěšky
směrem do Lovětínské rokle. Zde nás
hned na začátku překvapily poházené
odpadky, proto jsme se rozhodly, že udě-
láme dobrý skutek a cestou je budeme
sbírat. Ani ve snu by nás nenapadlo, co
všechno jsme našly. Nebudu zde všech-
no jmenovat, protože by to zabralo snad
celou stránku, ale alespoň ty největší
kuriozity jako například starý proreza-
vělý hrnec a několik párů bot. Za tuhle
záslužnou činnost musím holky oprav-
du pochválit.

Když jsme prošly celou roklí, dostaly
jsme se do chatové oblasti, kde jsme od-
padky roztřídily a vydaly se do vesničky
Podhradí. První místo, které jsme navští-
vily, byl Dívčí kámen. Zde jsme si přečet-
ly starou legendu a putovaly jsme dál
na Lichnici. Bohužel byla hrozná mlha
a viditelnost téměř nulová. Z Lichnice
jsme se pomalu vracely zpátky do Tře-
mošnice. Cestou jsme se ještě zastavily
u Žižkova dubu. Jelikož jsme ale měly
stále dost času na vlak, tak jsme se roz-
hodly využít příležitosti a navštívit neda-
lekou starou vápenku s muzeem. Podí-
valy jsme se do velikého komína a paní
nám zde krátce popsala výrobní postu-
py. A tím už se náš výlet chýlil ke konci.

Už jsme jen došly na nedaleké nádraží
a unaveny dojely do Přelouče.

Iva Ífa Mrvíková

Volební sněm
Jednou za tři roky si skauti volí své

vedení a diskutují o dalším svém půso-
bení. Hledají aktuální témata a definují
si své priority na další období. 10. 3. jsme
si zvolili dvojici Lukáš Spurný a Petr Ka-
lousek. Pomáhat jim budou Martin Pitt-
ner (odpovědný za zázemí) a Klárka So-
tonová (nová hospodářka). Dále jsme si
zvolili Petra Zemana, Barču Veselou a Vě-
ru Hessovou, kteří budou koukat pod ru-
ky vedení a kontrolovat správnost naše-
ho hospodaření. Složení všech vedoucích
a jejich zástupců se shodlo, že důležitý-
mi body dalšího působení musí být větší
pomoc okolí, lepší práce se starší věko-
vou kategorií, stabilizování rozpočtu a zá-
zemí. Skauti mají za sebou úspěšné ob-
dobí, přeji nám ac stejně tak úspěšné je
i to následující.

Lukáš lucky Spurný
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V současné době (3/2013) v Přelouči nacházíme na vý-
věsních místech letáky s informací:
LETECKÝ VÝCVIK - plachtařský a další formy motorového výcviku
Začínáme 16. 3. 2013 v 9.00 hod (VČA Pardubice) na letišti
v Podhořanech

Při náhodném setkání u nabídkového letáku s panem Bo-
humilem Danihelkou bylo zajímavé jeho vyjádření k obsahu:

„Škoda, že zaniklo letiště v Přelouči (1937-55). Čekali jsme
a těšili se každoročně na ohlášení začátku sezóny. Byli jsme
„netrpěliví, mladí kluci“, dobrá parta i s dospělými členy. Lá-
kala nás technika, uplatnění při pomocných pracech, legrace.
Věděli jsme však také o nebezpečí souvisejícím s lajdáctvím, ne-
znalostí, leností!

Pan Bohumil Dani-
helka je přeloučský ob-
čan, žije zde celý život se
svou rodinou. V mládí se
věnoval sportu - hlavně
létání. Požádali jsme ho
proto o podrobnější „při-
pomenutí“ uvedeného ob-
dobí pro náš Přeloučský
Rošt. 

... požadavek na pí-
semné zpracování mého
vztahu k bývalému pře-
loučskému letišti jsem
přijal bez rozmýšlení! Pří-
jemné životní dění si kaž-
dý rád připomíná. Bláhově jsem si myslel, že to bude snadné!
Jsem pravidelný čtenář městského časopisu a vím, jak již bylo
letiště zde připomínáno. Teprve při psaní jsem si uvědomil, jak
vše podstatné i dostupné o leteckém zde dění a nadšených prů-
kopnících létání v Přelouči již popsali p. Vršovský, JUDr. Šolta,
p. Štosek a další... Já tedy dodávám - ještě...

Měl jsem to štěstí, že v době mých klukovských let jsem byd-
lel s rodiči těsně u letiště a měl tam ze všech občanů Přelouče
nejblíže. Nacházelo se ve východním prostoru města - u lesa
Hájku. Tato rekreační oblast Přeloučáků později sloužila vo-
jenským úkolům a Svazarmu. Nyní je zde vystavěn nový pod-
nik SVOS. 

Nejstarší vzpomínka patří k roku 1938. Na jižní straně - u le-
sa - stála řada vojenských letadel ČSR, připravených na použi-
tí při mobilizaci. Chodil jsem si je často prohlížet a obdivoval
- velikost, vzhled a TY, co s tím umějí létat a sestavit „TO“... V do-
bě 2. světové války (1939-45) využívali letiště němečtí vojáci
Wermachtu k výcviku. Učili se zacházet s pancéřovými pěst-
mi (zbraně), stříleli na maketu tanku, házeli ruční granáty. Ty
tam nechávali povalovat! Chodil jsem s kamarády sem „na zvě-
dy“. Jednou jsem našel „vajíčkový granát“. Zalíbil se mně a do-
nesl si ho domů a všem předvedl... Dostal jsem od otce pořád-
ně vyhubováno a poučení o nebezpečí vojenské munice. 

Na jaře 1945 zůstalo na letišti mnoho zbytků vojenské vý-
stroje, munice a techniky. Příprava na normální provoz a vy-
klizení bylo pracné a dobrovolných pracovních sil potřeba
hodně. Jistě si část dnešních Přeloučských starších na to vzpo-
míná. Je nás ještě dost, nejen mužů, ale i dívčí tým, co jsme
k letišti patřili. 

Z tehdejších průkopníků létání zde si rád připomínám pa-
na Křemenáka. Patřil mezi nejaktivnější a nejoblíbenější na-
še členy. U domu, co bydlel, měl na zahradě sesazené letadlo
„Čáp“. Pana Bóžu Malinského, instruktora motorového létání,
měla v oblibě moje manželka Ludmila. Jako malá dívenka
s maminkou a panem Malínským létali motoráčkem nad Pře-
loučí, aby se zbavila onemocnění „černým kašlem“. A opravdu

se to podařilo!
Dále sem patří pan

Voženílek, Sykáček, Zde-
něk Hons a další. Zdra-
vím srdečně kamarády,
přátele...

Jako kluk jsem na le-
tišti prožil mnoho volné-
ho času. Snili jsme s ka-
marády o tom, jak v do-
spělosti budeme piloty
profesionály. Soustřeio-
val jsem se zvlášc na bez-
motorové létání - ticho,
klid, jen oblaka, výška, roz-
hled doširoka - to mne
lákalo! Umožněno mi to
nebylo, skončil jsem u ji-
né profese. 

Přírodní prostory lesa Hájku kolem hřiště patřily mezi nej-
pěknější lokality města. Silnice vedoucí do Pardubic a na Kle-
novku vytvořily malé údolí s ložiskem písku. Lidé si ho podle
potřeby ručně kopali. Zásobárnu pitné vody - studánku - ne-
smím zapomenout. Rozšířením letiště a plochy na další spor-
tovní využití se celý terén změnil. Škoda!

Bezmotorové létání se později soustředilo na kopci blízko
Podhořan. I já jsem zde létal. 

Tady větroně startovaly do vzduchu z pevného zakotvení
ve stráni. Parta nás - lidských nadšenců a siláků - napínala
2 gumová lana do potřebné síly k vzletu. Větroně vystřelily ja-
ko z praku. Někdy síly na vzlet nestačily, skončilo to pádem
na úpatí kopce. Naštěstí vždy s dobrým koncem. A na závěr?
Jsem rád, že zájem o motorové i bezmotorové létání - plach-
tění - stále trvá, noví členové nacházejí „domov“ na letišti
Podhořany. Na jeho vzniku a rozšíření mají velkou zásluhu i po-
díl bývalí členové Aeroklubu Přelouč i Svazarmu Přelouč. 

Možná by bylo vhodné od firmy SVOS Přelouč, kdyby na
okraj svého nyní pozemku nechala zhotovit pamětní desku,
nebo jinou formou připomněla nám i příštím generacím že:

ZDE BYLO LETIŠTĚ AEROKLUBU PŘELOUČ 
v letech 1937-1955. 

Bohumil Danihelka 

Jak jsem patřil k LETIŠTI v Přelouči

Arado 66 jako vlečný letoun na letišti v Přelouči



BŘEZEN V NAŠEM KLUBU ☺
Měsíc březen probíhal především v pracovním duchu. Do-

provázely ho přípravy na velikonoční jarmark a jarní výstavu.
Pracovním činnostem jsme se věnovali, co nám síly stačily. Nej-
prve jsme s dětmi tvořili z keramické hlíny, a to velikonoční
a jarní zápichy do květin, hry ,,Člověče nezlob se“, cedulky do
zahrádky, misky, velikonoční zajíčky, veselá sluníčka na za-
věšení apod. Výrobky jsme následně nechali vypálit na základ-
ní škole. Touto cestou DĚKUJEME ZŠ Masarykovo náměstí
za vstřícnost, ochotu a spolupráci! Po vypálení keramiky ná-
sledovalo její zdobení a až poté byly výrobky připraveny k pro-
deji. Velmi oblíbenou činností bylo šití. Šilo se jak ručně, tak
na šicím stroji. Dětem se samozřejmě více zamlouvalo šití na
šicím stroji. Bylo to pro ně něco nového, zajímavého a zábavné-
ho. Podílely se na šití penálků na zip, kosmetických taštiček
a nákupních tašek z koženky. Ručně šily veselé jarní ptáčky
na pověšení, jehelníčky a srdíčka na zavěšení na kliku. Jak
jsme již zmiňovali, věnovali jsme se sice převážně pracovním
činnostem, ale přitom jsme nezapomínali ani na vaření a další
aktivity. Hráli jsme různé společenské hry, věnovali se hraní
na hudební nástroje, sportu a také jsme vyrazili do přírody
hrát oblíbenou hru ,,ŠIPKOVANOU“, při které děti plnily úkoly.
Na závěr je čekalo hledání pokladu. Kluci si upletli pomlázky
a holky si vyráběly velikonoční dekorace. Velikonoční vese-
lení, které se konalo v sobotu 23. března od 10:00 hodin
do 17:00 hodin na nádvoří zámku v Pardubicích, jsme museli
ze zdravotních důvodů odložit na příští rok $. Slibovaná vý-
stava velikonočních a jarních výrobků, se ale uskutečnila
a probíhala v centru od 25. do 28. března. Všichni tak měli

možnost prohlédnut si naše prostory, výrobky, nahlédnout do
dění v centru a něco milého si zakoupit. Všem, kteří se přišli
podívat a podpořili nás, moc děkujeme. Co jsme vytvořili, mů-
žete shlédnout také v jarním katalogu výrobků na našich we-
bových stránkách. Hlavní akcí v měsíci dubnu bude Čaro-
dějnický karneval, který proběhne v úterý 30. dubna od
15:00 hodin ve VOLANTU. Dále plánujeme focení pro mamin-
ky s dětmi, jehož prostřednictvím bychom jim chtěli umožnit
strávit společně příjemné dopoledne, ze kterého si odnesou
nejen příjemné zážitky, ale i dáreček v podobě fotografií.

Martina Hošková

Taneční sál a posilovna
Z důvodu finanční tísně jsme museli přehodnotit některé

naše plány a omezit jak provoz, tak prostory centra. Vzdát jsme
se museli naší malé tělocvičny, což nás velmi mrzí, ale doufá-
me, že se situace zase brzy zlepší a budeme se moci ke sportu
navrátit. Prozatím se musíme spokojit s možností využít velkou
tělocvičnu vždy jednou týdně ve čtvrtek, no a je tu již jaro, tak
budeme sportovat především venku na čerstvém vzduchu ☺.
Tanci se ale bohužel věnovat nemůžeme. Rádi bychom se
alespoň jednou týdně i nadále scházely a tak se tímto obra-
címe na čtenáře, kteří by nám mohli pomoci se sehnáním
vhodných prostor k tanci, zrcadlo máme! 

Iva Gabrhelová

Změny v provozní době centra
Klub VOLANT Po — Čt 12.00 — 17.30
Informační centrum Po a St 10.00 — 12.00
Terénní programy Po a Pá 15.00 — 17.00

více na www.volantops.cz
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V posledním čísle Roštu jsme Vám
představili v domově aplikovanou terapii
pomocí terapeutických panenek a dnes
bychom Vás rádi seznámili s dalšími tera-
piemi používanými v péči o naše klienty.

Bazální stimulace

Co to vlastně bazální stimulace je?
Výborně se osvědčila u osob s hlubokým
mentálním duševním (demence) a těž-
kým zdravotním postižením. Je-li pro tak-
to handicapovaného člověka málo pod-
nětné prostředí, ve kterém žije, dochází
u něj k otupování smyslů a rezignaci na
život. A právě bazální stimulace posky-
tuje klientům nové stimuly individuální,
efektivní, terapeutické a humánní ošet-
řovatelské péče, zohledňující životní ná-
vyky, zvyky a prožitky klientů. Zprostřed-
kovávají se jim vjemy z vlastního těla
a stimuluje se vnímání organismu, což
těžce postiženým klientům zlepší funkce
jeho organismu, umožní mu lépe vnímat
okolní svět a navázat s okolním světem
komunikaci, protože jej vnímají všichni
klienti, i ti, u kterých se nám to může
jevit nepravděpodobné. 

Prvky bazální stimulace do péče v do-
mově aplikují vyškolení pracovníci, kte-
ří absolvovali certifikovaný kurz Bazální
stimulace. Tento způsob péče však vyža-
duje spolupráci celého týmu, tedy všech
pracovníků, kteří se na péči podílí (pra-
covníci v sociálních službách, zdravotní
sestry, volnočasové pracovnice) a vhodné
je i zapojení rodiny klienta.

Do péče zařazujeme nejčastěji imo-
bilní klienty (včetně imobilních klientů
s onemocněním demence), abychom
u nich podpořili vnímání, komunikaci
a hybnost. Z bazální stimulace se nám
nejvíce osvědčily rehabilitační techniky
pro stimulaci vnímání vlastního těla ja-
ko je masáž stimulující dýchání, zejmé-
na u klientů s poruchami dýchání, spán-
ku nebo v terminálním stádiu onemocně-
ní. Imobilní klienti si oblíbili polohování
pomocí speciálních pomůcek, tzv. per-
ličkových hadů. Ukládáme je do polohy
„hnízdo“, která stimuluje vnímání těla
prostřednictvím polohovacích pomůcek,
které ohraničují tělo klienta. Stimulaci ve-
stibulárního aparátu zařazujeme u všech
klientů, kteří mají poruchy hybnosti a jsou
dlouhodobě upoutaní na lůžko. Zklidňu-
jící somatické stimulace např. formou

zklidňující koupelí jsou u našich klientů
velmi oblíbené a klientům prospívají. Při
aplikaci somatické stimulace používáme
různá tělová mléka a oleje, která jsou jim
příjemná. Využíváme také doteky a kla-
deme velký důraz na jejich „kvalitu“. Ne-
čekané a necílené doteky u klientů se
změnami v oblasti vnímání vyvolávají po-
cit nejistoty a strachu. Proto musíme ta-
kovému klientovi dát jasně najevo, kdy
u něho začínáme a kdy končíme posky-
tování úkonů péče a bazální stimulace.
Tuto informaci mu můžeme poskytnout
pomocí cíleného doteku tzv. iniciálního
doteku. Na základě biografické anamné-
zy zvolíme nejvhodnější místo na klien-
tově těle např. rameno, paže, ruka a pev-

ným, zřetelným dotekem ho vždy informu-
jeme o počátku a ukončení naší přítom-
nosti či činnosti s jeho tělem. Iniciální
dotek také musíme podpořit verbálně
(při vstupu do pokoje klienta pozdravit,
informovat ho o začátku úkonu apod.). 

Personál se snaží lépe porozumět
klientům prostřednictvím používání pra-
videl desatera bazální stimulace. Při za-
vádění konceptu bazální stimulace do
praxe jsme teprve na začátku, ale i přes
fyzickou i psychickou náročnost péče, je
pro nás úsměv klienta, uvolnění napětí
v těle klienta a spokojenost na jejich tvá-
řích odměnou. 

Autor: Mgr. Lucia Kakrdová
Mgr. Andrea Faltysová, DiS.

Okénko z Domova u fontány
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MÁME PAPEŽE FRANTIŠKA

Milí Přeloučští, sestry a bratři, máme nového papeže, jeho
jméno Jorge znamená Jiří a je to jezuita, tedy vzdělanec. Je
ostře sledován sdělovacími prostředky, které nás informují
o všem ohledně jeho osoby a života. Věřím, že jako nás učil
Benedikt XVI., bude nás vést k Pánu Ježíši a vnitřně formovat
i papež František. Prožíváme již velikonoční období, svátky
Vzkříšení Krista i svátky jara. V pašijovém příběhu sv. Lukáše
čteme, jak Ježíš vede své učedníky do Jeruzaléma, kde se mu-
sí naplnit Boží vůle, Ježíš umírá na kříži, je pohřben, ale na
třetí den je vzkříšen. Učedníci to nechápou a sám Ježíš je pak
v příběhu setkání s Emauzskými učedníky obrací zkoumat
Svatá Písma a uvěřit. (Srovnej Lukáš 24,13-32) Ježíš i nás,
kteří v Něho věříme a stali
jsme se křtem jeho učední-
ky, vede skrze utrpení k no-
vému životu. K vnitřnímu
životu, který se stále obno-
vuje mocí Kristovy milosti
a naší aktivní spoluprací.
Svatý František z Assisi ve
své době přinesl obnovu do
církve a společnosti a pa-
pež František přináší své
charisma také. Jeho lidské
chování, skromnost ale i in-
telektuální výbava a sociál-
ní cítění je příjemným pře-
kvapením pro všechny li-
di. Bůh má moc oživovat
a proměňovat i náš život.
Děkujme mu za to a usiluj-
me o dobro.          Požehnaný duben přeje P. Lubomír Pilka

PAPEŽSKÝ ZNAK
Nad modrým štítem jsou umístěny papežské symboly, jak je

stanovil papežův předchůdce, Benedikt XVI. (mitra mezi pře-
kříženými klíči ve zlaté a stříbrné barvě, spojenými červenou
stužkou). V horní části štítu je umístěn znak řádu, z něhož

papež pochází, Tovaryšstva Ježíšova: zářící slunce, v němž se
nacházejí červená písmena IHS, monogram Krista. Nad písme-
nem H je umístěn kříž a pod monogramem tři černé hřeby.

V dolní části štítu se nachází hvězda a květ nardu. Hvěz-
da je podle starobylé heraldické tradice symbolem Panny Ma-
rie, matky Krista a církve. Květ nardu paky představuje sv. Jose-
fa, patrona všeobecné církve. Podle španělské ikonografické
tradice je totiž sv. Josef zobrazován s větvičkou nardu v ruce.
Papež chce použitím těchto symbolů ve svém znaku vyjádřit,
že k Panně Marii a sv. Josefovi chová zvláštní úctu.

Heslo nového papeže
Františka „Miserando atque
eligendo“ je převzato z ho-
milie sv. Bedy Ctihodného,
kde se v komentáři na úry-
vek Matoušova evangelia
o povolání píše: „Vidit ergo
lesus publicanum et quia
miserando atque eligendo
vidit, ait illi Sequere me“
(„Ježíš spatřil celníka, a když
na něj pohlédl s láskou a vy-
volil jej, řekl mu: Následuj
mě“).      Převzato z

www.christnet.cz
Písmena IHS jsou iniciálami slov latinského spojení „Je-

žíš, Spasitel lidí“ (Iesus Hominum Salvator), které vysvětluje
hebrejské jméno „Ješua“ („Bůh je spása“). Především se však
jedná o první tři písmena řecké varianty jména Ježíš. Tento
Ježíšův monogram byl hojně rozšířen v pozdním středověku,
zvláště díky sv. Bernardinovi ze Sieny, lidovému kazateli z řad
františkánského řádu, který žil v první polovině 15. století.
S monogramen IHS se však setkáváme také v kalvinistické
Ženevě.

Sv. Ignác a první jezuité monogram IHS brzy přijali za svůj,
aby jím zdůraznili svůj zvláštní vztah k osobě Ježíše. Jejich
nový řád byl nazván právě „Tovaryšstvo Ježíšovo“. Ignác ne-
chtěl, aby si jeho druhové říkali „ignaciáni“ nebo „inigisté“,
nýbrž si přál, aby nesli jméno „Ježíšovi druhové“, tj. ti, kteří
sdílejí tentýž život s konkrétní osobou Ježíše Krista. 

Převzato z www.jesuit.cz

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

Římskokatolická farnost Přelouč
Vás srdečně zve 

na

Velikonoční koncert
Gocce Mare

zpívá a hraje mládež farnosti Přelouč

Neděle 14. dubna 2013
v 17:00 hodin

kostel sv. Jakuba

Motlitba svatého Františka

Pane, udělej ze mne 

nástroj svého pokoje,

abych přinášel lásku

tam, kde je nenávist,

odpuštění, kde je urážka,

jednotu, kde je nesvornost,

víru, kde je pochybnost,

pravdu, kde je blud,

naději, kde je zoufalství,

radost, kde je smutek,

světlo, kde je tma.



4 / 2013 29

Napsali nám !

JAKUB KLUB
Březen v Jakub klubu

Březen je v rámci ročních období prvním jarním měsícem
roku, a tedy tématem byl příhodně zvolen název měsíce „Přá-
telství“ a zabývali jsme se vztahy mezi vrstevníky.

Koulení kuželek
Byli jsme tradičně, za laskavé podpory členů SK Kuželky

Přelouč, koulet v místní kuželně s dětmi kuželky, kdy si děti
opět procvičovaly techniky házení a koulení koulí na kuželky.
Při zdravém soutěžení mezi týmy chlapců a dívek jsme si užili
spoustu legrace.

Kroužek vaření
Ve spolupráci se Základní školou Masarykova Přelouč, kte-

rá nám umožňuje užívání výukové školní kuchyňky, a za po-
moci našich dobrovolnic chodíme pravidelně každou středu
s dětmi na kroužek vaření, kde si děti osvojují základní zna-
losti a dovednosti kuchařského umění. Z posledních kulinář-
ských výtvorů mohu uvést například klasickou českou bram-
boračku, vepřový guláš s těstovinami, bramboráky a smažené
koblížky. Děti u svých kuchařských výtvorů postupují podle
známého hesla, že „Co si navaří, to si také sní“. ☺

Jarní tvorba
K jaru neodmyslitelně patří Velikonoce, s dětmi jsme tvor-

bu zaměřili na tento svátek jara a děti malovaly obrázky s mo-
tivy kuřátek, pomlázek a velikonočních vajíček.

Výtvarná soutěž
Dne 14. března jsme ukončili a vyhodnotili výtvarné práce

do námi vyhlášené výtvarné soutěže na téma „Život se zvířaty“,

kdy autory vítězných prací jsme odměnili sladkými odměnami.
Výtvarné práce z této soutěže jsou vystaveny v Městské kni-
hovně Přelouč ke zhlédnutí širokou veřejností.

Spolupráce s Farmou na kopečku
Reagovali jsme na nabídku pana Petra Václavíka, který na-

šemu zařízení nabídl vzájemnou spolupráci a možnost pořádat
akce v areálu jeho farmy na kopečku. Děti se už těší na oslíky,
poníky, ovce, kachny, pávy a další zvířata. První společná akce
na farmě se uskuteční v dubnu. 

Tým Jakub klubu

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
V úterý 23. dubna pořádáme přednášku Mgr. Tomáše Zde-

chovkého, ředitele firmy Commservis na téma Trénink moz-
ku - pamě�, koncentrace, orientační smysl, logika. Před-
náška se uskuteční ve Vinotéce u Kotýnků od 15.00 - 17.00 h.
Přednáška je určena pro dobrovolníky z našeho Dobrovolnic-
kého centra, ale několik míst je ještě volných. Pokud máte
zájem, rezervujte si místo na tel. 731 402 371. Přednáška je
určena pro studeny každého věku ☺

Zdenka Kumstýřová 

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
Klub Aktivní Senior na své schůzce 12. 3. připravoval ve-

likonoční dekorace. Čtrnáct účastnic vytvořilo jarní věneček
a vazby do přinesených nebo vlastnoručně vyrobených ko-
šíčků z papírových ruliček. Zavedli jsme tradici jednoduchého
cvičení na protažení vsedě na židli nebo ve stoje, které při-
pravuje paní Marie Pozlerová. 

V úterý 2. dubna je naplánován pěší výlet z Heřmanova
Městce do Kostelce u Heřmanova Městce spojený s prohlíd-
kou místního kostela. V druhé polovině dubna plánujeme vý-
let do Poděbrad. Vlakem chceme dojet do Libice a pěšky podle
Labe do Poděbrad.

Více informací na tel. 731 402 375. 

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



Dnes nás čeká cesta na samotný se-
verní okraj Přeloučska a to do obce Žá-
ravice a jejího okolí. Jako vždy nejdříve
trocha historie a něco málo zajímavostí
a pak hurá odpočívat do přírody.

Žáravice jsou nevelká vesnice asi
8 km severně od Přelouče. Na jejím se-
verovýchodním okraji nad jihovýchodním
břehem rybníka Švihova jsou zachovány
zbytky poměrně mohutného opevnění.
Vzhledem k jeho charakteru je obtížné
ho charakterizovat jako tvrziště či zbyt-
ky hradu. Toto opevnění je situováno na
zvláštním terénním útvaru, který vystu-
puje směrem k západu k rybníku z ná-
horní roviny rozkládající nad Žáravicemi
(dnes v její nevyšší části stojí zdaleka vi-
ditelný kulovitý vodojem).

Na severu a jihu je tento výběžek
ohraničen stržemi, které jej oddělují od
okolního terénu. Široká severní strž je
dnes upravena jako přírodní divadlo. Jád-
rem opevnění je mohutný oválný paho-
rek, který byl od severovýchodu, od zmí-
něné náhorní roviny, chráněn třemi valy
a třemi příkopy. Nejmohutnější součástí
opevnění je druhý a třetí příkop a mezi
nimi se nachází třetí val. Hloubka pří-
kopů je 15 metrů, šířka příkopů je ko-
lem 11 m. Rovněž druhý příkop končí
nad zmíněnými stržemi. Třetí val a třetí
příkop obklopoval celý pahorek, ale na
západní a severozápadní straně. Kde te-
rénní výběžek směrem k rybníku velmi
strmě spadá, byl val zřejmě slabší a dnes
je v těchto místech zachován jen v podo-
bě terénních vln. Pozůstatky po stavbách
nejsou na pahorku zachovány. Podle to-
pografa F. A. Hebera je uvedena domněn-
ka, že opevnění bylo zničeno husity. 

Celý areál tvrze a jeho nejbližší oko-
lí, s výjimkou náhorní roviny je pokryt list-

natými stromy a křovím. Tento areál se
nazývá „Na hradech.“ Mohutnost tohoto
opevnění vede k pochybnosti označovat
ho jako tvrz, svědčí, že toto místo v do-
bě svého vzniku muselo mít mimořádný
alespoň strategický význam. Žel v písem-
ných pramenech o něm nejsou žádné
zprávy. Samotná ves Žáravice se připo-
míná až v roce 1436, kdy ji král Zikmund
Lucemburský s dalšími majetky opatovic-
kého kláštera postupoval Diviši Bořku

z Miletínka. Je možné uvažovat o tom, že
toto opevnění bylo vybudováno z iniciati-
vy opatovického benediktinského klášte-
ra k zabezpečení jeho majetků, které měl
v okolí Žáravic. Tuto hypotézu podporuje
fakt, že Žáravice byly na severozápadním
okraji klášterního panství, takže mohlo
jít o zabezpečení hranic celého klášter-
ního panství proti šlechtě, které patřily
okolní vsi. Mohutné opevnění se nazývá
„Na zámku“ a jeho okolí „Na hradech“. 

V roce 1954 bylo na „Na hradech“ vy-
budováno přírodní divadlo, které bylo

plně využíváno k sehrání mnoha diva-
delních představení. 

Ještě nedávno stával v Žáravicích
mlýn čp. 19. Jehož původ sahal až do
16. století, podle historických pramenů
se jeho vznik datuje kolem roku 1538.
Kdo byl jeho mlynářem a vlastníkem ne-
ní známo. V pramenech nalezneme pou-
ze zmínku, že někdy v té době, jel „mly-
nář Jíra ze Žárovic do Přelouče a musel
v Břehách zaplatit mýtné“.

V pozdějších dobách byl majitelem
mlýna jakýsi Fischer. Protože měl jméno
německé, nechal si je změnit na „Berá-
nek“. Farář v blízké obci Rohovládové
Bělé se však přehlédl a do matriky na
místo toho zapsal „Beran“, a tak to také
zůstalo. Jeden z potomků mlynářského
rodu Fischerů, Alois Beran, byl ve velké
vážnosti nejen v Žáravicích, ale i v okolí.
Však se také roku 1851 stal prvním sta-
rostou Žáravic. Po jeho smrti vdova Be-
ranová předala mlýn i s hospodářstvím
roku 1885 svému vnukovi Václavu Jičín-
skému. Ten provedl modernizaci mlýna
a v roce 1938 nahradil dřevěné mlýnské
kolo, které pracovalo na svrchní vodu,
vodní turbínou. Po druhé světové válce
v letech 1947-48 se zboural starý žáravic-
ký mlýn s mansardovou střechou stěnami
roubenými dřevem a postavil moderní
zděný mlýn se dvěma mlecími stolicemi.
Rovněž na vantrokách, odkud šla voda
na turbínu, nechal vyzdít rezervoár vody,
z něhož pak voda tekla samospádem
potrubím přes dvůr i do chlévů. V. Jičín-
ský používal k pohonu mlýna ve dne
vodní síly, ale v noci, kdy byl elektrický
proud levnější, mlel na elektřinu. 

Mlynář Václav Jičínský zemřel v roce
1949, ale v žáravickém mlýně se mlelo
do roku 1950, až tehdy byl mlýn uzavřen
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Žáravice - nejdelší cesta na sever

Žáravice - památník obětem



a poté zestátněn. Místní JZD jej využívalo
ke šrotování obilí. V roce 1969 byl při mlý-
ně postaven přístřešek s roštem a kap-
sovým výtahem pro příjem obilí. 

Později došlo k vybourání mlýnských
stolic a dalšího mlýnského zařízení. V ro-
ce 1967 byla odstraněna lepenková stře-
cha nad obytnou místností a nahraze-
na střechou s taškovou krytinou. Po roce
1990 v rámci restituce byl mlýn i s hospo-
dářskými budovami navrácen původnímu
majiteli. Zůstal ale nadále mimo provoz.

V obci se v nedávné minulosti usku-
tečnila celá řada akcí ke zlepšení život-
ního prostředí. Například byl dán do pro-
vozu veřejný vodovod, chodníky, výstavba
prodejny, rekonstrukce hostince, zbudo-
vání dětského hřiště atd. 

Dnešní výlet do přírody nepovede da-
leko, jenom na východní okraj obce, kde

se rozkládá přírodní rezervace Na Hra-
dech. Součástí tohoto chráněného území
je rybník Švihov a lesní porost ve stráni
nad rybníkem. Rezervace byla vyhlášena
v roce 1956 na ploše 9,52 ha. Hlavním
důvodem původní ochrany byl výskyt kot-
vice plovoucí, která bohužel po odbahně-
ní rybníka v roce 1963 vymizela. Snad se
v nejbližší době povede rybník odbahnit
a upravit, třeba se kotvice do místních za-
se vrátí. Vymizení kotvice ze Švihova je
snad dostatečným poučením pro součas-
nou ochranu přírody, aby věděla, jak se
má v chráněných územích hospodařit.
Přestože kotvice zmizela, je pořád Na Švi-
hově co chránit. Každý si určitě všimne
naší přesličky největší, která je opravdu
největší. Jedná se o jedinou lokalitu na
Přeloučsku a o jednu z mála v okrese
Pardubice. Botanici se vydovádí v lesním
porostu, kde najde okrotici bílou, medov-

ník velkokvětý, kokořík mnohokvětý, ja-
terník trojlaločný a mnohé další. Na své
si přijdou také ornitologové. Hnízdí tady
převážně stromové druhy, strakapoudi,
žluna zelená, holub hřivnáč, hrdlička di-
voká, pěnice, brhlíci, sýkorky atd. V pod-
máčené olšině na severním okraji byl
prokázán výskyt drobného hlodavce hra-
bošíka podzemního, zatím se jedná o zjiš-
tění jediného výskytu v okrese Pardubice.

Na Hradech je pořád co k vidění, tak-
že při návštěvě Žáravic nezapomeňte tu-
to lokalitu navštívit.

K volnému zpracování regionálních dějin
byla použita literatura:
Zprávy KPP - 11/12, 2001
článek Doc. PhDr. F. Musil. CSc.
a jiné archivní materiály

Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
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Zprávy z našeho oddílu
za měsíc březen

"" Nová vedoucí oddílu gymnastiky!!!
Na Valné hromadě T. J. Sokola v Přelouči, která se usku-

tečnila dne 18. března 2013, byla vedoucí oddílu gymnastiky
jmenována dosavadní zástupkyně paní Mgr. et Bc. Petra Šim-
ková, DiS. Dostává tak gymnastiku pod svou záštitu a prostor
pro inovaci. 

"" Nacvičujeme na Akademii a besídku!!!
Již v měsíci březnu jsme se rozhodli secvičovat různá vy-

stoupení na tradiční besídku i Akademii. Ta se uskuteční v říj-
nu tohoto roku u příležitosti 125. výročí našeho Sokola v Pře-
louči. Dívky, chlapci i muži se rozhodli pro náročná společná
cvičení na kobercích i různých nářadích. Tudíž máme mnoho
práce, aby jednotlivá vystoupení stála za to. 

"" Přijímáme další zájemce - tentokrát děláme výjimku!!!
Pokud by někdo měl ještě zájem se k nám přihlásit, tak

se přijite podívat na naše hodiny cvičení, které jsou každé
úterý a čtvrtek od 18. hodiny. Zájemci si vyzkouší, zda nároč-
né cvičení zvládnou a pak se rozhodnou, zda u nás chtějí zů-
stat. Těšíme se na Vás!

"" Stále platí nabídka výpomoci!!!
Jestliže máte volný čas každé úterý a čtvrtek od 18. hodiny,

rádi Vás uvidíme na našich hodinách, kde si nejen zacvičíte,
ale také pomůžete našim sportovcům se stále zdokonalovat. 

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

Mgr. et Bc. Petra Šimková, DiS.
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Celé muzeum, které je umístěno v překrásných prostorách
renesančního zámku, je zaměřeno na historii a vývoj požár-
ní ochrany. V roce 2006 dostalo mezinárodní certifikát „Ha-
sičské muzeum CTIF.“ Kromě muzea zde funguje i odborný
archiv a knihovna.

Děti zde měly možnost vidět nejrůznější historickou ha-
sičskou techniku a nářadí. Například první nástroj na stříkání
vody, starobylé proudnice, žebříky nebo velký stroj připomí-
nající tkalcovský stav, který vyráběl hasičské hadice. Dále si
mladí hasiči mohli sami zkusit spustit sirénu nebo posadit se
do různých hasičských automobilů. Součástí expozice však
nebyla jen technika, byl zde ukázán i vývoj hasičských stej-
nokrojů a přileb. Celou expozici doplnila výstava stabilních
motorů patřící soukromému sběrateli.

Prohlídku dětem zpříjemnilo promítání dokumentu o měs-
tě Přibyslavi a blízkém okolí, kde se dozvěděly mnoho zají-
mavých informací. Například to, že u Přibyslavi zemřel známý
vojevůdce Jan Žižka z Trocnova, jehož mohylu ležící u Žiž-
kova pole, měly děti možnost vidět při zpáteční cestě. 

Exkurze se všem zúčastněným velmi líbila, kromě zážitků
a vzpomínek si dovezli mnoho různých suvenýrů.

kolektiv vedoucích HS ČHJ Přelouč

Mladí hasiči z hasičského kroužku ČHJ Přelouč se vydali 9. 3. 2013 
na exkurzi do Hasičského muzea v Přibyslavi

Dne 27. 2. 2013 od 17 hodin se uskutečnil jako každou
středu trénink minižákyň basketbalu v místní přeloučské So-
kolovně. Jenomže tentokrát to byl pro ně a mnozí ostatní, tré-
nink speciální. Na jeho zvláštnosti měla podíl návštěva dvou
ligových hráčů z basketbalového mužstva BK JIP Pardubice.

Krátce po 17. hodině podvečerní, kdy už děvčata pilně tré-
novala jako pokaždé, pod vedením trenérů Josefa Písaře a Ale-
še Zikmundy, to v hale zašumělo a na palubovce se objevili
hráči Corey Muirhead a Elvadas Žabas (se svými 198 cm)
a tiskovým mluvčím. Děvčata jásala a okamžitě věnovala po-
zornost této nevšední návštěvě.

Po domluvě s tiskovým mluvčím a obou trenérů, bylo velké
přání ukázat děvčatům, jak by oni sami vedly trénink mini-
žákyň. Dále následovala spousta soutěží na rychlost, ukázka
při přihrávkách a driblinku. Oba hráči vše děvčatům názorně
ukazovali a opravovali je při chybách. Aktivně se zúčastňo-
vali soutěží a disciplin s děvčaty. Poté nám Corey a Ev řekli

něco málo o své basketbalové dráze. Nejvíce byli pobaveni,
když je děvčata začala zpovídat. Dotazy se týkaly nejen bas-
ketbalu, ale i občas diskrétních věcí (např. zda-li jsou hráči za-
daní, jaké pijí alkoholické nápoje apod.) Děvčata si tak mohli
procvičit angličtinu a poté následovalo podepisování. Všude, jen
kam to bylo možné (dresy, ruce, boty, balony apod.). Dívky si
pro oba hráče na památku připravily talismany pro štěstí, které
jim na konci akce předaly. Fotografování též proběhlo. 

Na závěr bychom chtěli říct, že to byla pro nás a děvčata
jedna z výjimečných akcí, která se nám podařila domluvit. Obo-
hatila nás o nové zkušenosti. Děvčata získala širší rozhled o bas-
ketbalu, kam až se člověk může svou pílí dostat. Chceme podě-
kovat správci Sokolovny, že s námi spolupracoval a zejména
i všem rodičům, kteří na tento trénink přišli podpořit své ratolesti.

trenéři Josef Písař a Aleš Zikmunda

Corey a Ev na treninku basketbalu v Přelouči
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Napsali nám !

Již v 80. letech minulého století vyšla kniha o renovování
starých motocyklů, jejíž autor čtenářům v předmluvě upřímně
sděluje, ac zapomenou na to, že by „ještě v dnešní době“ na-
lezli někde na půdě, ve sklepě či stodole, odstavený předvá-
lečný motocykl. A přece se mi to stalo a to dokonce až v roce
2000. Děkuji za to rodičům, kteří se na návštěvě jejich kama-
rádky v nedaleké Uhlířské Lhotě při dotazu „co děti?“ zmínili
o synově zájmu v renovování starých motocyklů. A tak ka-
marádka nelenila a s otázkou zda bych nechtěl jejich Sachse,
vedla otce do stodoly, tam ukázala do jednoho rohu naplně-
ného senem a prohlásila, že zhruba někde tam se nachází.
Sice nenacházel, ale v dalším rohu už ano. První, co otec v se-
ně nahmatal, byla nádrž a na ní řadicí páka. Už bylo jasné,
že se jedná o skutečně starý motocykl. Seno padalo stranou
a na světle se objevilo Torpedo. Neboli motokolo vyrobené před
2. světovou válkou v továrně Torpedo Werke a. g. Frankfurt nad
Mohanem, osazené spalovacím motorem Fichtel & Sachs (pro-
to pojmenování „našeho Sachse“). Uznávám, že ve 30. letech
byly v Evropě vyrobeny větší skvosty a Torpedo není vlastně
ani „dospělým“ motocyklem, ale motokolem, nicméně v mé
sbírce je to s rokem výroby 1935 nejstarší kus. 

V době světové hospodářské krize byla poptávka po jed-
noduchých, kvalitních a především levných dopravních prostřed-
cích. Firma Fichtel & Sachs Schweinfurt nad Mohanem vyrá-
běla v letech 1932 až 1940 jednoduché motory pro motokola
s objemem válců od 60 do 90 ccm. Do rámů je montovali vý-

robci jízdních kol, kteří chtěli obohatit svůj výrobní program
o motokolo. V polovině 30. let montovalo tyto motory do svých
rámů více než 60 výrobců a jak víme, motocykl nenese značku
podle výrobce motoru, ale podle výrobce rámu. Tudíž s uvede-
ným motorem jezdily motocykly Wanderer, Es-Ka, Premier, Dür-
kopp, Göricke, Phänomen a mnoho dalších. Motor měl výkon
1,7 kW, motokolo rozjel dle převodu na rychlost kolem 40 km/h
a spokojil se s 1,8 litru benzínu na 100 km. Hmotnost moto-
kola byla necelých 60 kg a tak se na něm s pomocí šlapek
dokázalo jet i v případě, že tehdy nedostatkový benzín došel. 

Přestože se zub času na Torpedu podepsal, bojuji dodnes
s otázkou, zda motokolo renovovat, či nikoli. Současným ve-
teránským trendem je totiž snaha o maximální zachování au-
tentičnosti stroje. Tedy zachovat původní lak, nápisy, okrasné
linky, původní technologie a materiály, prostě aby měl každý
díl stroje svou historii, svou patinu dávno zapomenutého ča-
su. Něco na tom asi bude. A tak i nadále budu muset na vý-

s t avách
veteránů
odpovídat
na otázky
popichu-
jících ka-
marádů,
zda ne-
mám pe-
níze na
půllitr ze-
lené bar-
vy.     NB

TORPEDO

Inzerce
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! Sport 

FK Přelouč uspořádal v 15. 12. 2012
ve sportovní hale ve Chvaleticích turnaj
starších přípravek. Turnaje se tradičně
zúčastnila mužstva z Pardubického, Krá-
lovehradeckého, Středočeského kraje
a kraje Vysočina. V turnaji na sebe ve
skupině A narazila mužstva Přelouče,
Velimi, Nového Hradce a Světlé n. S., ve
skupině B Čáslavi, Holic, Kolína a Chru-
dimi. Ze skupiny A postoupilo z prvního
místa mužstvo Přelouče, ačkoliv ve skupi-
ně podlehlo Novému Hradci 0:3 a z dru-
hého místa FC Velim. Skupinu B vyhrál
Kolín a druhé skončilo mužstvo FK Čá-
slav. V semifinálových soubojích pod-
lehla Přelouč 1:2 Čáslavi a Kolín snadno
přehrál Velim 4:0 a tak si mužstva v bo-
jích o medaile zopakovala zápasy ze sku-
piny. Ve finále si Kolín i napodruhé po-
radil s celkem Čáslavi a po vítězství ve
skupině 3:0 vyhrál i ve finále, tentokrát
2:0 a stal se tak vítězem celého turnaje.
V zápase o třetí místo porazila Přelouč
Velim 1:0 a získala třetí místo. Nejlepším
hráčem turnaje byl vyhlášen František
Konyvka z FK Kolín, brankářem Šimon
Pipek z FK Čáslav a nejlepším střelcem
se stal s osmi brankami Aleš Chábera
z FK Kolín. 

Skupina A
Přelouč - Velim 3 : 1
N. Hradec - Světlá 1 : 1
Přelouč - N. Hradec 0 : 3
Velim - Světlá 6 : 0
Přelouč - Světlá 3 : 0
Velim - N. Hradec 2 : 0

1. Přelouč 6b.
2. Velim 6b.
3. N. Hradec 4b.
4. Světlá 1b.

Skupina B
Čáslav - Kolín 0 : 3
Holice - Chrudim 3 : 2
Kolín - Chrudim 4 : 0
Holice - Čáslav 0 : 4
Chrudim - Čáslav 0 : 2
Kolín - Holice 2 : 1

1. Kolín 9b.
2. Čáslav 6b.
3. Holice 3b.
4. Chrudim 0b. 

Čtvrtý A - Třetí B
Světlá - Holice 0 : 4

Čtvrtý B - Třetí A
Chrudim - N. Hradec 0 : 0

na penalty 0 : 1
Druhý A - První B

Velim - Kolín 0 : 4
Druhý B - První A

Čáslav - Přelouč 2 : 1

O 7. místo
Světlá - Chrudim 0 : 3
O 5. místo
Holice - N. Hradec 1 : 2
O 3. místo
Velim - Přelouč 0 : 1
Finále
Kolín - Čáslav 2 : 0

Konečné pořadí
1. FK Kolín
2. FK Čáslav
3. FK Přelouč 6. SK Holice
4. FC Velim 7. MFK Chrudim
5. Nový Hradec 8. SUD Světlá n.S.

Druhý turnaj starších přípravek se ko-
nal 16. 2. 2013 opět ve Chvaleticích. Ten-
tokrát se zúčastnily pouze týmy z Pardu-
bického a Středočeského kraje. Obsazení
skupin bylo následující, skupina A: Pře-
louč, Jestřabí Lhota, Roveň a FK Pardu-
bice, skupina B: Chrudim, Pardubičky, Ve-
lim a Velký Osek. Ve skupině A bylo již
po dvou kolech jasné, že postoupí muž-
stva Pardubic a Přelouče, o prvním místě
Pardubic pak rozhodla výhra 1:0 ve vzá-
jemném zápase. Skupinu B jasně vyhrá-
la Chrudim, o druhé postupové místo
svedla velký boj v posledním zápase sku-
piny Velim a s Pardubičkami. I přes vel-
kou převahu Velimi vyhrály šcastně 1:0
Pardubičky a do bojů o medaile tak po-
stoupily ony. V semifinálových soubojích
prohrála Přelouč s Chrudimí 0:3 a Par-
dubice porazily Pardubičky 2:0. Ve finá-
le šla Chrudim hned zkraje zápasu do
vedení, které v závěru ještě potvrdila dru-
hým gólem a zaslouženě se stala vítě-
zem turnaje. V zápase o třetí místo bran-
ka nepadla a tak musely rozhodovat
pokutové kopy. Z prvních šesti střelců
se neprosadil nikdo, ve čtvrté sérii ko-
nečně jedna branka padla a rozhodla
o třetím místě pro pořádající Přelouč. Nej-
lepším hráčem turnaje byl vyhlášen To-
máš Kmoch z FC Velim, brankářem Petr
Valenta z MFK Chrudim a nejlepším střel-
cem se stal s pěti brankami Pavel Kulha-
vý z MFK Chrudim. 

Skupina A
Přelouč - Jestř. Lhota 3 : 1
Roveň - Pardubice 0 : 5
Přelouč - Roveň 2 : 1
Jestř. Lhota - Pardubice 0 : 2
Přelouč - Pardubice 0 : 1
Jestř. Lhota - Roveň 4 : 1

1. Pardubice 9b.
2. Přelouč 6b.
3. Jestř. Lhota 3b.
4. Roveň 0b.

Skupina B
Chrudim - Pardubičky 5 : 2
Velim - Velký Osek 2 : 0
Velim - Chrudim 0 : 1
Pardubičky - Velký Osek 0 : 0
Chrudim - Velký Osek 1 : 0
Pardubičky - Velim 1 : 0

1. Chrudim 9b.
2. Pardubičky 4b.
3. Velim 3b.
4. Velký Osek 1b. 

Čtvrtý A - Třetí B
Roveň - Velim 0 : 7

Čtvrtý B - Třetí A
Velký Osek - J. Lhota 0 : 1

Druhý A - První B
Přelouč - Chrudim 0 : 3

Druhý B - První A
Pardubičky - Pardubice 0 : 2

O 7. místo
Velký Osek - Roveň 2 : 0
O 5. místo
Velim - Jestř. Lhota 5 : 0
O 3. místo
Pardubičky - Přelouč 0 : 0

na penalty 0 : 1
Finále
Chrudim - Pardubice 2 : 0

Konečné pořadí
1. MFK Chrudim
2. FK Pardubice
3. FK Přelouč
4. SK Pardubičky
5. FC Velim
6. Sokol Jestřabí Lhota
7. FŠ Velký Osek 8. Sokol Roveň

Na závěr bych chtěl poděkovat všem
mužstvům za předvedené výkony a vzor-
né vystupování a poděkovat bych chtěl
i sponzorům těchto turnajů, kterými byli
Sumo s.r.o., Mover a Elektrárna Chvaletice.

Halové turnaje starších přípravek v kopané
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FK Přelouč uspořádal tuto zimu dva
halové turnaje mladších žáků. První z nich
se konal v neděli 9. 12. 2012 ve sportov-
ní hale ve Chvaleticích a se zúčastnilo
deset mužstev ze čtyř krajů a poprvé me-
zi nimi byl i tým dívek z DFO Pardubi-
ce. Náš oddíl nasadil dva týmy, kterým se
však příliš nedařilo a skončily na šestém
a posledním místě. Mužstvo Přelouče A
sice obdrželo ve skupině pouze jednu
branku ze čtyř utkání, ale protože samo
nedokázalo ve třech utkáních skórovat,
obsadilo ve skupině až třetí místo a v zá-
pase o umístění podlehlo Chlumci n. C.
Ze skupiny A postoupil do semifinále
z prvního místa celek Velimi a z druhého
mužstvo Kutné Hory. Z druhé skupiny
šla dále mužstva Holic a FK Pardubice
1899. V obou semifinále byla úspěšněj-
ší mužstva ze skupiny A a tak v bojích
o medaile došlo k reprízám zápasů ze
skupiny. V zápase o třetí místo si i tento-
krát Holice hladce se soupeřem poradily
a po výhře 4:0 získaly bronzové medaile.
Ve finále Velim nenavázala na vítězství
3:1 nad Kutnou Horou ze skupiny a po
remíze 1:1 podlehla na penalty 1:2. 

Přelouč A Bukovka 3 : 0
Přelouč B Pardubice 0 : 0
Přelouč A Velim 0 : 1
Přelouč B Holice 1 : 4
Přelouč A Kutná Hora 0 : 0
Přelouč B Chlumec 1 : 5
Přelouč A Chotěboř 0 : 0
Přelouč B DFO 0 : 2

Semifinále 1
Velim Pardubice 3 : 2
Semifinále 2
Holice Kutná Hora 1 : 2
O 9. místo
Bukovka Přelouč B 1 : 0
O 7. místo
Chotěboř DFO Pce 0 : 2
O 5. místo
Přelouč A Chlumec n.C. 1 : 3
O 3. místo
Pardubice Holice 0 : 4
Finále
Velim Kutná Hora 1 : 1  

na penalty 1 : 2

Konečné pořadí
1. Kutná Hora
2. Velim
3. Holice
4. FK Pardubice 1899
5. Chlumec n.C.
6. Přelouč A
7. DFO Pardubice
8. Chotěboř
9. Bukovka

10. Přelouč B

Druhý turnaj mladších žáků se hrál
v neděli 24. 2. 2013 tentokrát ve spor-
tovní hale v Přelouči a zúčastnilo se ho
sedm mužstvem, která hrála systémem
každý s každým. Domácí celek opět re-
prezentovaly dva týmy, mužstvo A tur-
naj vyhrálo, když ztratilo pouze jeden

bod za bezbrankovou remízu s Holice-
mi, mužstvo B třikrát remizovalo a tři-
krát prohrálo, získané tři body však sta-
čily pouze na poslední místo. Na dru-
hém místě skončila Vlašim, jejíž celek
hraje žákovskou ligu, třetí místo patřilo
Holicím.

Přelouč A Jestřabí Lhota 2 : 0
Přelouč B Holice 0 : 5
Přelouč A Velim 3 : 1
Přelouč B Vlašim 2 : 2
Přelouč A Holice 0 : 0
Přelouč B Přelouč A 0 : 1
Přelouč B Velim 3 : 4
Přelouč A Vlašim 2 : 1
Přelouč B Kutná Hora 1 : 1
Přelouč A Kutná Hora 1 : 0
Přelouč B Jestřabí Lhota 2 : 2

Konečné pořadí
1. FK Přelouč A
2. Vlašim
3. SK Holice
4. Jestřabí Lhota
5. Kutná Hora
6. Velim
7. FK Přelouč B

Na závěr bych rád poděkoval všem
mužstvům za vzorné vystupování, dík pat-
ří MěÚ Přelouč, Pekařství Kaska, firmám
Amipa, Elektrouniversal a Mlékarna Hlin-
sko, které se podílely na sponzorování
obou turnajů.

Pavel Václavek

Halové turnaje mladších žáků

Nově se tvořící tým žen Roštěnky Přelouč, který byl založen
v září loňského roku, se začal prezentovat i mimo hřiště. Děvča-
ta se hned zapojila do nádherné charitativní akce, nafotila svůj
kalendář na rok 2013 a výtěžek z jeho prodeje věnovala ne-
mocné Justýnce. Jednalo se o částku 80.755Kč, která byla pře-
dána v neděli 24. 2.
o přestávce hokejba-
lového utkání A-týmu
HC Jestřábi. 

A stále je možné
zasílat finanční pod-
poru na číslo konta
1080222010/3030.
Díky. 

PŘELOUČSKÝ HOKEJBAL



Při hodnocení roku 2012 nelze začít jinak než nejdůležitěj-
ší událostí v hospodaření organizace a tou je výlov rybníku
Buňkov. Ten loňský proběhl tradičně v druhé dekádě října a pře-
vážná část vylovených ryb byla určena pro zarybnění místních
či územních (krajských) rybářských revírů. Nezanedbatelným
přínosem byla i tržba za prodej ryb ve stánku přímo na hrázi.

Kromě kapra, který je hlavním vysazovaným druhem, při-
sazujeme i další druhy - tj. dravé ryby, bílou rybu a amury.

Organizace
každoročně zajiš-
cuje pro své členy
a to jak pro do-
spělé tak pro děti
řadu závodů kdy
z důvodů zvýšení
atraktivity přisazu-
jeme ještě nema-
lé množství pstru-
hů nebo sivenů -
- v loňském roce
to byly závody na
Heroutu a Malé
Černé, pro dětské
závody na Slaví-
kových ostrovech
pak okouny, štiky
a candáty.

Kromě územ-
ních revírů ČRS
MO Přelouč rybář-
sky hospodaří i na

revírech místního významu, které dělají naši organizaci stále ví-
ce zajímavou pro sportovní rybáře. To se projevuje v hodnoce-
ní početnosti členů místních organizací ve východočeském kra-
ji, kde zaujímáme 3. místo z 97 rybářských organizací a to jsou
před námi pouze organizace v Pardubicích a v Hradci Králové.

To jak byl rok 2012 pro sportovní rybáře úspěšný, můžeme
odvodit ze statistiky úlovků. 

V roce 2012 se na revírech místního významu chytilo na
udici přes 15 tun ryb celkově, z toho dominoval nejvíce kapr
(viz tabulka č. 1). Ve srovnání s rokem 2011 mírně vrostla
úlovkovost kaprů a jejich průměrná velikost byla přes 2 kg.
Vlivem pravidelného nasazení lososovitých ryb před jarními
rybářskými závody vzrostl počet úlovků pstruha duhového a si-
vena amerického. Lze konstatovat, že počet těchto druhů ryb,
které jsme na jaře vysadili, odpovídal počtu chycených ryb na
udici sportovními rybáři. Jedná se o 100 % kusovou návrat-
nost ryb - jeden z ukazatelů efektivity hospodaření v rybář-
ských revírech. Ostatní druhy ryb byly velmi podobně zastou-
peny v úlovcích našich rybářů jako v roce 2011.

Tabulka 1: Sumář úlovků za rok 2012 - „malé vody“

Pozn. Sumář úlovků je sestaven z úlovkových lístků členů
MS Lázně Bohdaneč, MS Heřmanův Městec a MO Přelouč.

Další tabulka znázorňuje počet a druhové zastoupení ryb
v úlovcích našich rybářů z územních (krajských vod). Hodno-
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Rok 2012 v místní rybářské organizaci 
a výhled na r. 2013 - zpráva hospodáře

Provede ve dnech 16. 4. až 18. 4. 2013 vždy od 16:30 hod.
do 17:30 hod. nábor dětí ročníku narození 2006 a starší. Výuka
základů tenisu bude probíhat na kurtech v období květen,
červen, září, říjen 2013 dvakrát do týdne 1 hodinu. Tréninkové

dny budou stanoveny dle možností účasti většiny adeptů. Bliž-
ší informace při náboru v areálu tenisového klubu.

Kurzovné na sezonu 800,- Kč, platba při náboru.
Za TC Přelouč Miloslav Výborný

Tenisový klub Přelouč

Inzerce



ty v tabulce jsou sestaveny ze sumářů úlovků pouze členů
ČRS MO Přelouč včetně místních skupin. Ve srovnání s rokem
2011 naši členové MO Přelouč chytli na udici celkově o 1,5 tun
méně kaprů. Nesmíme opomenout, že členové jiných místních
organizací nebo jiných územních svazů velmi hojně navště-
vovali, především v letních měsících, krajské rybářské revíry,
na kterých hospodaříme. Statistiku úlovků rybářů z jiných orga-
nizací zpracovává centrálně ČRS. 

S výsledky seznámíme naše členy na našich webových
stránkách.

Tabulka 2: Sumář úlovků za rok 2012
- „krajské vody MIMOPSTRUHOVÉ“

Pravidelně před svátkem všech pstruhařů, což je začátek
pstruhové sezony, vysazujeme do pstruhových vod lososovité
ryby ve velikosti, umožňující si ulovenou rybu ponechat. V ro-
ce 2012 pouze členové MO Přelouč ulovili na udici přes 50 kg
pstruhů duhových (Tabulka 3). Odhadem dalších 50 kg pstru-
ha ulovili členové jiných místních organizací nebo územních
svazů. 

Tabulka 3: Sumář úlovků za rok 2012
- „krajské vody PSTRUHOVÉ“

V další tabulce uvádíme úspěšné sportovní rybáře s ne-
všedními úlovky na RMV = „malé vody“.

Tabulka 4: Mimořádné úlovky v roce 2012 - RMV

V rybářské sezóně 2013 se setkáme se změnou v rybář-
ském řádu na malých vodách celoročním hájením amura bí-
lého na písníku Mělice II (malý písník). Důvodem je potlačení
vodní makrovegetace, kterou amur aktivně přijímá. Rozhodli
jsme na základě předchozí zkušenosti s písníkem Mělice I (vel-
ký písník), kde hájením býložravého amura dochází viditelně
k redukci ponořených vodních rostlin. V případě, že lovící
chytne amura, je povinen ho co nejšetrněji vrátit zpět do
revíru, kde byl uloven.

Abychom mohli nadále, jak do početnosti tak druhové roz-
manitosti, kvalitně zarybňovat sportovní rybářské revíry, mu-
síme mít k tomu odpovídající kapacitu produkčních rybníků.
Vyjma hlavního rybníka Buňkov rybničně hospodaříme na ně-
kolika menších rybnících převážně v nájemném vztahu, kde
produkujeme rybí obsádku právě do několikrát zmiňovaného
našeho hlavního rybníka. Nastala doba, kdy si majitelé ryb-
níků myslí, že vlastnit rybník je výhodný byznys, aniž by měli
sebemenší praxi v rybníkářství. Opak je často pravdou. Rybní-
ky zarůstají vodní a příbřežní vegetací a v neposlední řadě se
zhoršuje kvalita rybniční vody. Podobné situace postihují i na-
ši organizaci, kdy takto přicházíme o chovné rybníky, které jsou
důležité a potřebné pro odchov násady kapra a jiných druhů
ryb. Proto vznikla potřeba mít vlastní rybníky, které budou
sloužit k odchovu násad. Koncem roku 2012 jsme začali sta-
vět rybník Buňkov malý a rozšiřovat rybník Zajícův.

Dalším závažným problémem pro chovatele ryb a rybář-
ské hospodáře představují rybožraví predátoři. Situace s kor-
moránem převýšila únosnou mez. Problematika rybožravých
predátorů je ale velmi obsáhlá a proto se pokusím čtenáře
Roštu hlouběji zasvětit i s některými legislativními změnami
v některém dalším čísle.

ČRS MO Přelouč hospodaří na sportovních rybářských re-
vírech (uzemní mimopstruhové, pstruhové i revíry místního
významu) a současně provádí rybníkářskou činnost. To dělá
naši organizaci svým charakterem ojedinělou v rámci celého
Českého rybářského svazu. Péče o rybářské revíry, ale i o chov-
né vody přináší celoroční, často i fyzicky náročnou práci. Bez
aktivní spolupráce a pomoci rybářů z řad našich členů se ne-
obejdeme.

V současné době žádáme členy, kteří si svou pracovní po-
vinnost odpracovávají, aby nám byli nápomocni hlavně v ob-
dobí jara, léta a dále podzimu. Hlavním důvodem jsou na-
plánované opravy rybochovného zařízení. Pracovní činnosti,
které budeme letos provádět, jsou k nahlédnutí na webových
stránkách. 

Závěrem bych rád poděkoval všem členům ČRS MO Pře-
louč včetně místních skupin Lázně Bohdaneč a Heřma-
nův Městec za příkladnou práci, kterou odvádí během své
brigádní činnosti. Nesmím zapomenout zmínit jmenovitě
pana Jiřího Spannbauera a Petra Novotného a poděkovat
jim za pomoc při přípravě statistického přehledu úlovků
a celkových sumářů.

Všem rybářům a rybářkám přeji, aby ta letošní rybářská
sezona byla ještě lepší a bohatší na úlovky, než byla ta v loň-
ském roce.

Ing. Karel Němec
Rybářský hospodář ČRS MO Přelouč

P. S.: Zpráva byla pro potřeby tištěného media zkrácena, 
v plném rozsahu je k dispozici na stránkách orga-
nizace www.rybariprelouc.cz
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Muži „A“:
V sobotu dne 2. 3. 2013 odehráli přeloučští basketbalisté

jedno z nejdůležitějších utkání o postup do play-off B skupi-
ny 2. ligy. Na domácí palubovce se střetli s jedním z přímých
soupeřů o postup, týmem BC Vysočina, a i přesto, že se mu-
seli obejít bez zraněného kapitána M. Sojky a pracovně zane-
prázdněného M. Miřejovského, souboj s tímto silným celkem
nakonec v prodloužení vítězně zvládli.

BK Přelouč - BC Vysočina 85 : 84
Body: Marek 30, Zikmunda 16, p. p. (17:22, 37:48, 

Bulušek 15 56:61, 79:79)

V neděli dne 3. 3. 2013 se přeloučští na domácí palubovce
střetli s lídrem tabulky, týmem Lions Jindřichův Hradec B. Vzhle-
dem k náročnému večernímu utkání z předchozího dne, ve
kterém domácí hráči nechali na hřišti mnoho fyzických sil, se
jim nepodařilo soupeře z jihu Čech porazit. Přesto se ale hráčům
BK Přelouč „A“ podařilo díky výborným výkonům po celou sezó-
nu umístit na 4. místě, čímž si zajistili postup do play-off, kde
se ale opět střetnou s týmem z Jindřichova Hradce. 

BK Přelouč - Lions Jindřichův Hradec B 69 : 116
Body: Zikmunda 18, (16:29, 23:57, 50:91)

Konvalina 14, Bulušek 10

Dne 16. 3. 2012 přeloučské družstvo zavítalo na palu-
bovku týmu Lions Jindřichův Hradec B. Přestože na jih Čech
odjížděli jako outsideři, podařilo se jim zde uhrát velmi sluš-
ný výsledek. Odveta čeká domácí dne 23. 3. 2013 na domácí
palubovce. 

BK Lions Jindřichův Hradec „B“ - BK Přelouč
Body: Miřejovský 23, Zikmunda 16, 95 : 72

Vondráček 13 (31:11, 52:26, 76:48)

Muži „B“:
Muži „B“ odehráli dne 22. 2. 2013 utkání na hřišti týmu

Jiskra Nový Bydžov, kde jim však vzhledem ke špatné vlastní
hře a ovlivněnému výkonu rozhodčího ze strany domácích, ne-
podařilo zvítězit. 

Jiskra Nový Bydžov - BK Přelouč „B“ 81 : 74
Body: Hývl 18, Boháček 15, (18:14, 48:34, 64:51)

Hrůša 12

Ve dnech 2. a 3. 3. 2013 pak odehráli poslední utkání v se-
zóně na palubovkách soupeřů z Ústí nad Orlicí a České Tře-
bové, s poloviční úspěšností. 

BK Ústí nad Orlicí - BK Přelouč „B“ 49 : 79
(7:16, 24:33, 35:57)

SKB Česká Třebová - BK Přelouč „B“ 81 : 62
(24:15 47:32 63:40)

Ženy:
Poslední dvojutkání v základní části soutěže sehrála pře-

loučská děvčata proti nejsilnějším možným soupeřům - v so-
botu 2. 3. 2013 proti Týništi nad Orlicí (1. místo v tabulce)
a v neděli, 3. 3. 2013, proti Hradci Králové (2. místo v tabulce).
Přestože přeloučské basketbalistky odevzdaly na hřišti maxi-
mum, soupeř prokázal, proč je v tabulce na prvním, potažmo
druhém místě. 

BK Přelouč - SK Týniště nad Orlicí 46 : 68 
Body: Richterová 16, Nešetřilová 12, (27:26)

Roubová T. 7

BK Přelouč - Sokol Hradec Králové 67 : 90 
(33:46)

Body: Nešetřilová 20, 
Žáková 18, 
Roubová P. 16 

Přestože hráčky poslední do-
mácí utkání prohrály, díky vý-
borným výsledkům z celé sezó-
ny se jim podařilo postoupit do
play-off Východočeské ligy, kde
se utkaly s týmem KARA Trut-
nov „B“. O tom, že obě družstva
byla velmi kvalitně připravena
a nechtěla si nic dát zadarmo,
svědčí fakt, že play-off bylo hrá-
no na 3 utkání (2 vítězné). Do
třetího utkání však zbylo více sil
hráčkám Trutnova, které nakonec
zvítězily a postoupily do další vy-
řazovací části soutěže. Přelouč-
ským hráčkám však patří velký
dík za to, co v celé sezóně od-
váděly. 

BK PŘELOUČ

Inzerce



BK Přelouč - KARA Trutnov „B“ 65 : 57
Body: Kralevičová 21, po prodloužení

Nešetřilová 17, Humlová 11 (28:25; 50:50)

KARA Trutnov „B“ - BK Přelouč 53 : 39 (32:20)
Body: Nešetřilová 14, Humlová 9, Kralevičová 8

KARA Trutnov „B“ - BK Přelouč 59 : 50 (33:25)
Body: Nešetřilová 20, Richterová 9, Kralevičová 5

Minižáci: 
Nejmladší přeloučští basketbalisté a basketbalistky od

poslední uzávěrky vydání Roštu neodehráli žádný zápas a je-
jich poslední utkání je čekají až v závěru měsíce března a po-
čátkem dubna, a tudíž jim bude věnována pozornost v dal-
ším vydání. 

HP
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