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62. schůze rady proběhla 7. 1.
2013. Radní na ní schválili smlouvu
o dílo s RNDr. Irenou Dvořákovou na
zpracování vyhodnocení vlivů územní-
ho plánu Přelouče na udržitelný rozvoj
území. Rada města dále souhlasí s pro-
vozem vodních skútrů na řece Labi v ka-
tastru města Přelouče dle požadavku
Státní plavební správy Praha. 

Rada rovněž doporučila zastupitel-
stvu města schválit smlouvu o dílo na
realizaci veřejné zakázky „Rekonstruk-
ce kotelny Základní umělecké školy Pře-
louč na učebnu zpracování a repro-
dukce zvuku s firmou Ing. Pavel Kafka,
Stavitelství Kafka, Havlíčkův Brod za ce-
nu 3 699 999,- Kč bez DPH. Dále rada
doporučuje zastupitelstvu města odkou-
pení pozemků v areálu nádraží ČD v Pře-
louči v rozsahu cca 1600 m2 pozemku
pro zřízení parkoviště osobních automo-
bilů u nákladové části nádraží a cca 80m2

pozemku vedle výpravní budovy pro umís-
tění autobusové čekárny. Vzhledem ke
složité situaci s parkováním v dosahu ná-
draží pro cestující, kteří se sem dopravu-
jí osobními automobily, se jeví koupě
části pozemku u nákladového nádraží
pro město výhodná, nebo^ zřízení par-
koviště na něm by pomohlo odstranit sou-
časné těžko řešitelné parkování před ná-
dražní budovou a do budoucna by byla
vytvořena rezerva v dosahu nádraží pro
nárůst tohoto způsobu dopravy. Rovněž
druhý pozemek po demolovaném býva-
lém sociálním zařízení pro cestující je vý-
hodné koupit, nebo^ demolicí této části
nádražní budovy zaniklo kryté stání pro
cestující čekající před nádražní budo-
vou na autobusy a místo je vhodné pro
umístění autobusové čekárny. Nabídka

Českých drah a.s., je pro město cenově
výhodná.

Rada města dále doporučuje zastu-
pitelstvu města vyslovit souhlas s úplat-
ným nabytím areálu SVOS spol. s. r. o. Pře-
louč do vlastnictví města. Kupní cena
pro město za celý areál činí 25 mil. Kč.
Návrh na úhradu kupní ceny je 10 mil. Kč
při podpisu smlouvy, doplatek kupní ce-
ny v následujících 3 letech (á 5 mil. roč-
ně). Hrubý odhad hodnoty areálu je dle
p. Černého cca 60 mil. Kč. Areál by pro
město byl k dispozici duben-květen 2013.
Tato nabídka je pro město velice výhod-
ná a město by získáním areálu vyřešilo
současné nevyhovující prostorové záze-
mí Technických služeb Přelouč. 

Rada města rovněž schválila Smlou-
vu o poskytnutí dotace ve výši 38.137 Kč
z rozpočtu Pardubického kraje na zajiš-
tění dopravní obslužnosti na území Par-
dubického kraje (Lohenice, Mělice) au-
tobusovou dopravou v roce 2012 a 2013.
Na základě této smlouvy město obdrží
od Pardubického kraje dotaci jako ná-
hradu za ztrátu na autobusových spo-
jích do Lohenic a Mělic. Město v součas-
né době zajiš^uje na spojích uvedených
ve smlouvě za Pardubický kraj základní
dopravní obslužnost městským autobu-
sem MHD. 

Rada města dále bere na vědomí žá-
dost společnosti VOLANT, o.p.s. o dotaci
na činnost z rozpočtu města a ukládá
komisi sociální posoudit požadavek spo-
lečnosti Volant o. p. s. na dotaci z roz-
počtu města. Jedná se o dotaci ve výši
155.380,- Kč a z obsahu žádosti mimo
jiné vyplývá, že VOLANT o.p.s. vykonává
činnosti nízkoprahového zařízení téměř
shodné s činností Jakub klubu. Paní ře-

ditelka konstatuje, že se jedná o sociál-
ní službu, která by měla být podpořena
též z rozpočtu kraje a státu. Trvá ovšem
rozpor mezi zaregistrovanou sociální
službou - terénní programy a činností
skutečně vykonávanou. Z přiloženého
seznamu klientů není možné posoudit,
zda uvedení klienti nejsou současně
vedeni jako klienti Jakub klubu. Žádné
nevýdělečné organizaci ve městě není
z rozpočtu města takovýto příspěvek po-
skytován.

mh
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Zprávy z radnice !

RADA MĚSTA PŘELOUČE

XVII. zasedání Zastupitelstva města Přelouč proběhlo
17. 1. 2013. Zastupitelé si vyslechli zprávu o činnosti rady měs-
ta v období mezi XVI. a XVII. zasedáním zastupitelstva města. 

Zastupitelé dále schválili smlouvu mezi městem Přelouč
a Přeloučskou poliklinikou a.s. na prodej pozemku p. p. č. 471/16
v k. ú. Přelouč. Před zahájením výstavby parkoviště u poliklini-
ky v Přelouči byla mezi městem Přelouč a Přeloučskou polikli-

nikou a.s. uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě o od-
koupení části pozemku p. p. č. 471/14 v k. ú. Přelouč, dotčeného
stavbou. Stavba parkoviště již byla dokončena a byl zpraco-
ván geometrický plán na oddělení zastavěné části pozemku
p. p. č. 471/14, která bude předmětem kupní smlouvy. 

Zastupitelstvo města vzalo také na vědomí nabídku na úplat-
né nabytí areálu SVOS Přelouč do vlastnictví města a přehled
investičních akcí a oprav majetku včetně jejich finančních ná-
kladů, realizovaných v místních částech města Přelouče v le-
tech 2008-2012. 

mh

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
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Systém pomoci v hmotné nouzi
Osoba v hmotné nouzi

Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné
příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumož-
ňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni, která
je přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže
z objektivních důvodů zvýšit vlastním přičiněním. 

Příspěvek na živobytí
Je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší ne-

dostatečný příjem osoby/ společně posuzovaných osob. 
Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, po-

kud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje
příjem této osoby či rodiny částky živobytí. 

Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuál-
ně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. Pro sta-
novení částky živobytí se odvíjí od částek existenčního a život-
ního minima.

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi
živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se ode-
čtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na byd-
lení jsou odůvodněné náklady na bydlení, maximálně však do
výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny).
Kompetentní úřad: Úřad práce ČR

Doplatek na bydlení
Je dávka, která společně s vlastními příjmy občana a pří-

spěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomá-
há uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Dávka je poskyto-
vána vlastníku nebo nájemci bytu, který je příjemcem příspěvku
na živobytí (možnost uplatnění výjimek v případech hodných
zvláštního zřetele). Výše doplatku na bydlení je stanovena tak
aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu,
služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií)
zůstala osobě či rodině částka živobytí. 

Výplata doplatku na bydlení je časově omezena na 84 mě-
síců v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení ne-
platí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let
a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně po-
stavených nebo upravených bytech. 
Kompetentní úřad: Úřad práce ČR

Mimořádná okamžitá pomoc 
Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, kte-

ré je nutno bezodkladně řešit. Zákon stanoví šest takových si-
tuací:
"nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných dávek,

ale v případě neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma
na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem
osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřené-
ho dítěte do životního minima.)

"postižení váznou mimořádnou událostí (živelná pohroma,
větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.) Dávku lze
poskytnout až do výše 15násobku částky životního minima
jednotlivce. 

"nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spo-
jeného např. se zaplacením poplatku za vystavení duplikátů
osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních prostřed-
ků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového
výdaje. 

"nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlou-
hodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše těchto vý-
dajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše
10 násobku částky životního minima jednotlivce. 

"nedostatek prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů
vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou
činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných čin-
ností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku
lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však
v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky ži-
votního minima jednotlivce. 

"ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vra-
cejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče
po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných
závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč. V průbě-
hu roku může být poskytnuta opakovaně, součet však nesmí
překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce. 

Řízení o přiznání dávky 
Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žá-

dosti na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na kraj-
ských pobočkách Úřadu práce ČR nebo ho lze nalézt na in-
ternetových stránkách http://portal.mpsv.cz. 

Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na pří-
slušné krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa trvalého
pobytu občana. V rámci řízení se posuzuje, zda je osoba či
rodina skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje podmínky ná-
roku na příslušnou dávku. V konečné fázi se pak stanovuje vý-
še dávky. 
Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních vě-
cí ČR.
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Vážení čtenáři Roštu, OV v Klenovce by se rád s vámi po-
dělil o jednu sportovní a jednu společenskou událost ze zá-
věru roku 2012. 

Nohejbalové družstvo KLONDAJK Klenovka „B“ se umístilo
ve III. třídě okresu Pardubice na I. místě. Toto ocenění ve for-
mě poháru a diplomu si zasloužili tito hráči - Vratislav Besky-
ba, David Příhoda, Jiří Ujec, Martin Havrda, Pavel Smerek, Zde-
něk Vachek, Michal Vachek, Josef Holeček, Petr Svoboda, Roman
Waldhans. Na první sezónu „B“ je to velký úspěch. Družstvo „A“
se umístilo na 8 místě, ale věříme, že lepší výsledky opět při-
jdou, nebo^ se na vyšších příčkách již pohybovali. 

Společenskou akcí byla mikulášská nadílka pro naše děti.
Volná zábava, malování, promítání pohádek a vyhodnocení
kostýmů, ve kterých někteří děti přišli. Mikuláš s anděly a čerty
rozdal dětem balíčky, výměnou za básničku. Děti i dospělí se
velmi dobře pobavili a členové OV, kteří vše zorganizovali, mo-
hli být též spokojeni. 

Kronikářka K. Veselá

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

POZOR - změna úředních hodin
s účinností od 1. 2. 2013 je jednotná úřední doba na všech
pracovištích Úřadu práce České republiky takto:

Pondělí 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 17:00 hodin
Úterý 8:00 - 11:00 hodin
Středa 8:00 - 12:00 hodin, 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 8:00 - 11:00 hodin
Pátek 8:00 - 11:00 hodin (jen pro evidenci nových uchaze-

čů o zaměstnání a příjem žádos-
tí o nepojistné sociální dávky či
pozvané klienty)

Poznámka: Nové evidence uchazečů o zaměstnání přijímá-
me po celý týden v úředních hodinách a to nejdéle 15 min.
před ukončením úřední doby.

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

2 / 2013 5

Aktuální informace !

NA VESELÍ BUDE VESELO

Trh práce
na Přeloučsku

Tradiční veselý maškarní průvod se bude konat 16. února
2013 od 10 hodin. V obci Veselí bude zase veselo po celý den.

Program bude podobný jako v předešlých letech. Průvod
masek se vydá od hostince MASH v 10 hod. pod vedením prin-
cipála Václava Horáka za doprovodu osvědčené hudby Petra
Nedbala ke starostovi Oldřichu Valentovi pro medvěda a svo-
lení k pořádání průvodu. Potom se bude hrát, tancovat a ve-
selit u každého domu. V průvodu nebudou chybět řemeslníci,
pojízdné občerstvení, udírna, kolo štěstí, pojízdný bordel, zdra-
votníci, šašci, spousta dalších různých masek domácích, ale
i z okolních obcí. O překvapení vždy nebývá nouze. Po skonče-

ní průvodu bude slavnostně
vylosována tombola a za své
prohřešky bude odsouzen ko-
miník. Večer od 19 hodin se ko-
ná v Penzionu Na Hrázi zába-
va, hrát bude hudba Borzalíno.

Parkování pro osobní auta
je vyhrazeno za obecním úřa-
dem. 



Velkým nedostatkem kulturního ži-
vota v Přelouči je bezpochyby absence
veřejnosti přístupného městského muzea.
Tato situace trvá již třiadvacet let. Situa-
ce došla dokonce tak daleko, že mladá
generace mnohdy ani netuší, že se v Pře-
louči nějaké muzeum, respektive jeho de-
pozitář, nachází.

Tradice muzea v Přelouči přitom sahá
až do roku 1892. V souvislosti s přípra-
vou Národopisné výstavy v Praze (kona-
la se v roce 1895) byla v roce 1893 uspo-
řádána v budově dnešní „Staré“ školy
malá výstava. Další aktivita nastala až
v roce 1902, kdy byl založen Muzejní
spolek, který již prováděl sbírkotvornou
činnost (jeho členy byli mimo jiné i Jan
Dítě, Ladislav Quis či Jan Vincenc Diviš).
Muzeum bylo v té době umístěno v Ob-
čanské záložně, kde disponovalo dvě-
ma, resp. později třemi místnostmi. Ve-
řejnosti přístupné byly sbírky od roku
1904. Po roce 1907 se do té době měst-
ské muzeum prezentuje jako umělec-
ko-průmyslové. Tato tendence však ne-
měla dlouhého trvání a od roku 1910
nese název „Polabské městské muzeum
v Přelouči“. V letech 1924 - 1931 nevy-
víjelo muzeum činnost. Až do roku 1972
sídlilo nadále v budově Občanské zálo-
žny, z důvodu nedostatku prostor však
byla část sbírek umístěna na faře. V le-
tech 1972 - 1992 muzeum sídlilo v bu-
dově tzv. Divišovy vily. V této době vyví-
jelo pro veřejnost největší aktivitu ve své
historii. Expozice měla pět částí (perle-
^ářství, řemesla, cestovatelé, Tesla, party-
zánská skupina ZAREVO). Muzeum také

pořádalo řadu kulturních akcí. Brzy se
však projevily stavební nedostatky bu-
dovy Divišovy vily (zatékání sbírkám pří-
liš nesvědčilo) a muzeum tak bylo v květ-
nu 1989 pro veřejnost uzavřeno. V roce
1992 bylo přestěhováno do bývalých skla-
dů Civilní obrany (dnes zde stojí pro-
dejna Penny Market), poté do dalších
prostor. V této době se o sbírky starali
kustodi z řad laických zájemců, nejprve
to byl pan Jiří Bezdíčka, poté pan Jaro-
slav Kulich. Muzeum pozvolna upadlo
v zapomnění široké veřejnosti. Má při-
tom co nabídnout. 

Sbírkový fond muzea je rozsáhlý a za-
hrnuje celou škálu zajímavých sbírek. Je
třeba jmenovat (bez nároku na úplnost)
unikátní sbírku perle^ářství - toto řeme-
slo bylo pro Přeloučsko ještě před sto le-
ty typické. Zajímavou sbírku tvoří také
výrobky Tesly Přelouč. Pozoruhodné je,
že z Přelouče pocházela celá řada ce-
stovatelů, zřejmě nejznámější z nich je
Alois Topič (1852 - 1927), který podnikl
několik cest do Austrálie. On i další pak
své sbírky věnovali přeloučskému mu-
zeu. Muzeum disponuje též obvyklými
sbírkami, mimo jiné archeologickými, et-
nografickými, dále je třeba zmínit cechy
a spolky, náboženské předměty, umělec-
ká řemesla a v neposlední řadě též sbír-
kové knihy (nejstarší z nich pochází
z 16. století) a archiválie vztahující se
k oblasti Přeloučska. 

Jaroslav Kulich působil jako správce
muzea v letech 2000 - 2012, tedy celých
dvanáct let. Za jeho éry byly sbírky mu-
zea zapsány do Centrální evidence sbí-

rek (CES), bylo uspořádáno několik vý-
stav. Depozitář muzea byl po celou pří-
stupný badatelům a byly v něm natáče-
ny televizní pořady o Přelouči s Pavlínou
Filipovskou. Jeho záslužnou činnost je
třeba ocenit.

Na počátku roku 2013 nastoupil na
jeho místo správce nový. Depozitář mu-
zea je i nadále přístupný badatelům ne-
jen z řad studentů. Ti mohou čerpat jak
z klasických sbírek, tak i z bohaté příruč-
ní knihovny a rozsáhlého fotoarchivu. To
však není jediná aktivita muzea. Na pod-
zim letošního roku je plánována výsta-
va. V případě zájmu je možno též konat
exkurze školních výprav do depozitáře
muzea.

Co se budoucnosti muzea týká, je tře-
ba říci, že snaha o jeho zpřístupnění ši-
roké veřejnosti a plnohodnotnou existen-
ci trvá. Problém s umístěním však není
stále úplně dořešen. Vedení města před-
pokládá jeho umístění do objektů č. p. 25
a č. p. 26 na Masarykově náměstí poté,
co dojde k vystěhování městského úřa-
du z těchto prostor. 

Použitá literatura: 
BERÁNKOVÁ, Jana. Sbírky „Městského
muzea v Přelouči“. Havlíčkův Brod, 2007.
Nepublikovaný rukopis.
LEVÝ, Jan. Vznik a vývoj přeloučského mu-
zea. Pardubice, 2003. 97 s. Bakalářská prá-
ce. Filozická fakulta Univerzity Pardubice.

Bc. Matěj Pešta,
správce městského muzea
+420 731 200 821
matejpesta@email.cz
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! Zprávy z radnice 

Minulost, přítomnost a budoucnost 
Městského muzea v Přelouči

Spolek přátel krásného slova o. s. nabízí všem začínajícím
autorům ve věku 15-25 let bezplatnou účast v soutěžních Škra-
bákových dílnách tvůrčího psaní. Dílny tvůrčího psaní zahrnu-
jí 4 jednodenní semináře, které se uskuteční mimo pracovní
týden v období březen-červen 2013 v Hradci Králové. Povedou
je členové SPKS a hosté z řad českých spisovatelů, redaktorů
a publicistů. V minulých ročnících spolek spolupracoval např.
s Jiřím Dědečkem, předsedou českého PEN klubu, Janem Čulí-
kem, šéfredaktorem Britských listů, choreografkou Natašou
Kraus, esejistou a písničkářem Vladimírem Fuxem. Účelem dí-
len je zachytit a rozvíjet zájem mladých lidí o literaturu vůbec

a poskytnout těm nejtalentovanějším příležitosti k publikování
na běžném časopiseckém, příp. i knižním trhu. Důraz je kladen
především na rozvíjení umělecké různorodosti a pozornost je
proto věnována také žánrům zábavné literatury, které zajíma-
jí současnou mladou generaci. Přihlásit lze příspěvky ve 3 žán-
rových kategoriích: Próza, Poezie, Publicistika. Vybraní autoři
získají možnost prostřednictvím dílen tvůrčího psaní sva díla
dopracovat až k jejich uvedení na časopisecký trh. Uzávěrka
přihlášek je stanovena na 20. 2. 2013. Přesné znění pravidel
najdou zájemci na www.spks.info.

organizační tým
Spolku přátel krásného slova
Náhon 105, Hradec Králové
skrabak@email.cz
www.spks.info

Škrabákovy dílny



1. 2. 1707 vypukl v Přelouči rozsáhlý požár, který postihl
většinu domů ve městě i na předměstí. 

1. 2. 1949 byly v důsledku vzniku Pardubického kraje zří-
zeny Okresní národní výbory v Přelouči a v Holicích v Če-
chách. 

1. 2. 1949 byla k nově vzniklému okresu v Přelouči připo-
jena obec Turkovice. 

1. 2. 1995 obdrželi v budově Parlamentu ČR zástupci obce
Svinčany pověřovací listiny pro používání znaku a praporu
této obce. 

2. 2. 1879 byl jmenován čestným občanem města Přelou-
če Augustin Plischke, okresní soudce v Přelouči, později
rada zemského soudu v Plzni. 

2. 2. 1946 se narodil v Černé za Bory doc. RNDr. Ing. Sta-
nislav Ďoubal, vedoucí katedry biofyziky a fyz. chemie far-
maceutické fakulty UK Hradec Králové, autor četných odbor-
ných článků. Žije v Přelouči. 

4. 2. 1644 zemřel ultrakvistický kněz z přeloučské rodiny
podobojí Petr Zelenka (Gryneus Přeloučský). Působil jako
kaplan v Novém Bydžově, později jako duchovní správce
v Přelouči a Mladé Boleslavi. Je autorem spisu „Zrcadlo
zákona Jéžišova.“

4. 2. 2006 zemřel v Přelouči ve věku nedožitých 77 let Jo-
sef Jůza, bývalý kapitán a dlouholetý funkcionář místní ko-
panopané, narozen 21. 5. 1929. 

6. 2. 1960 se narodil v Pardubicích Ivan Exner, akademic-
ký malíř, mládí prožil v Přelouči. Byl zakládajícím členem
skupiny Tunel, uspořádal několik výstav, t. č. žije v Praze. 

7. 2. 1801 se narodil v Přelouči Josef Pardus, vlastenecký
katolický kněz. Studoval v Hradci Králové a Praze, od 12. 5.
1851 byl farářem v Kameničkách. Stal se hlavní postavou
románu K. V. Raise „Západ“ (farář Kalous). 

7. 2. 1846 se narodil v Čáslavi JUDr. Ladislav Quis, právník
a spisovatel, v letech 14884-1908 byl advokátem v Přelou-
či, kde byl všestranně veřejně činný. Byl blízkým spolupra-
covníkem Jana Nerudy. 

7. 2. 1916 se narodil v Přelouči MUDR. Karel Cholínský,
významný internista, působil v Institutu klinické a experi-
menální medicíny v Praze, a to až do důchodu v roce 1980.
Zemřel 7. 11. 2005 v Praze ve věku 89 let. Urna zesnulého
byla uložena do rodinné hrobky na přeloučském Svatém
poli. 

10. 2. 1993 byla v Přelouči ve Zborovské ulici otevřena lékár-
na u Zlatého raka. 

12. 2. 1803 se narodil v Malíně Josef Množislav Bačkora,
vlastenecký učitel a obrozenecký překladatel, působil jako
domácí učitel na zdechovickém zámku v rodině Paarů. 

12. 2. 1849 zemřel v Přelouči v domě č. p. 222 František Ve-
verka, který společně s bratrancem Václavem vynalezl ru-
chadlo. Je pochován na přeloučském Svatém poli. 

12. 2. 1946 se narodila v Řečanech nad Labem Marcela
Marboe-Hrabincová, bývalá středoškolská profesorka a uči-
telka na konzervatoři, současně spisovatelka. Od roku 1979
publicistická činnost, předsedkyně Vč. obce spisovatelů, člen-
ka Penklubu. 

12. 2. 1947 byl ustaven Autoklub Přelouč. 

15. 2. 1976 zemřel v Přelouči Josef Závodský, bývalý baka-
lář theologie, působil jako farář církve českobratrské evan-
gelické v Přelouči, autor četných publikací a článků, viz
„Bratr Tůma Přeloučský.“

15. 2. 1997 byla ve chvaletických loděnicích spuštěna na vo-
du lo� „Pilsen“, vyrobená pro německou společnost Wessels. 

16. 2. 1907 se narodila PhDr. Anna Zbořilová - místní ro-
dačka, hudebně vědecká publicistka, pracovala v hudeb-
ním oddělení pražské univerzitní knihovny. Zastřelena za
heydrichiády 20. 6. 1942 v Praze. 

16. 2. 1973 byla v Cholticích otevřena moderní prodejna
Jednoty. 

17. 2. 2002 zemřel v Praze Jiří Chvojka (87 let), nestor čes-
kých nakladatelů, jako knižní nakladatel působil v Havlíč-
kově Brodě, později v Praze. Mládí prožil s rodiči a souro-
zenci v Přelouči v městské části Na Dole. S mladším bratrem
Miroslavem se věnovali v místním sportovním klubu atletice.

19. 2. 1921 bylo v Přelouči ustaveno místní sdružení „Sva-
zu skautů republiky Československé.“

20. 2. 1928 proběhla kolaudace vodní elektrárny, plavební
komory a silničního mostu přes Labe v Přelouči. V letech
1921-1927 vše postavila firma Kapsa a Müller z Prahy.
Stavba byla vyhlášena technickou památkou. 

21. 2. 1896 byl jmenován čestným občanem Přelouče bás-
ník Svatopluk Čech.

22. 2. 1925 se narodil v Přelouči-Lohenicích František Štru-
ml, dlouholetý vedoucí stavebního oddělení MěstNV v Pře-
louči. Zemřel v Přelouči 3. 10. 2008 ve věku 83 let.

23. 2. 1518 zemřel v Přerově Přeloučský Tomáš, první bis-
kup jednoty bratrské, literárně velmi činný. 

23. 2. 1863 byla v Přelouči založena Občanská záložna. 
23. 2. 1865 byl jmenován čestným občanem Přelouče měst-

ský správce Jan Dítě. 
24. 2. 1925 se narodil v Přelouči Miroslav Potůček, student

pardubické reálky, za 2. světové války se zapojil do proti-
fašistického odboje, v roce 1943 zatčen a 11. 1. 1945 po-
praven v Dráž�anech.

26. 2. 1893 zemřel v Kameničkách Josef Pardus, vlastenecký
katolický kněz, přeloučský rodák. Stal se hlavní postavou
románu K. V. Raise „Západ“ (farář Kalous). 

28. 2. 1871 zemřel ve Vídni přeloučský rodák ThDr. Václav
Kozelka. Byl profesorem bohoslovecké fakulty v Praze, poz-
ději jejím děkanem. V roce 1836 jmenován profesorem ví-
deňské univerzity. 

28. 2. 1928 se konal v Přelouči protestní tábor proti zrušení
okresu v Přelouči. 

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

Errata:
V lednovém článku „Lednová výročí“ na str. 8 došlo při opisu
k překlepu u data 13. 1., kde správný text zní: 13. 1. 1861 byla
v Přelouči založena průmyslová pokračovací škola, nazva-
ná „Řemeslnická škola.“ Našim čtenářům se omlouváme. 

2 / 2013 7

Výročí a významné události !

Únorová výročí 
a významné události na Přeloučsku — doplnění



Kulturní ve-
řejnost má v ži-
vé paměti ná-
rodního umělce
pana Františka
F i l ipovského
mladšího, který
opustil jeviště to-
hoto světa před
deseti lety, dne
26. října 1993. 

Vzpomínky
na otce tohoto

oblíbeného představitele především ko-
mických divadelních, filmových a televiz-
ních rolí a symbolickou osobnost české-
ho dabingu však postupně vybledly již
kolem poloviny minulého století. Přitom
byl pan František Filipovský starší od še-
desátých let 19. století a počátkem 20. sto-
letí výraznou postavou kulturního života,
svým významem daleko překračující hra-
nice města Přelouče, kde dlouhá léta pů-
sobil jako ředitel kůru, kapelník a učitel
zpěvu na měš^anské škole. Pro širokou
českou veřejnost byl především význam-
ným hudebním skladatelem. 

František Filipovský starší nebyl míst-
ním rodákem - narodil se dne 9. března
1845 v Rožmitále pod Třemšínem v okre-
se Příbram, a to ve velmi početné rodině
pana Lukáše Filipovského. Jeho hudeb-
ního nadání si nejprve povšiml rožmi-
tálský řídící učitel pan Brož, který ho také
jako první zasvětil do základů hudební
nauky, a zároveň ho učil hře na varhany.
Další jeho učitel, pan Novák, ho vyučoval
hře na housle a na flétnu. Tento nástroj
ovládl posléze virtuózním způsobem. 

Nemajetný otec, Lukáš Filipovský, po-
čítal původně u syna Františka s výukou
řemeslu, ale po přímluvě obou výše zmí-
něných učitelů dal souhlas ke studiu na
varhanické škole v Praze. Záhy se však
potvrdily otcovy obavy, že na absolvová-
ní této školy budou rodině chybět finan-
ční prostředky. František si proto musel
vypomoci sám hrou na různé nástroje
v pražských kavárnách, čímž se však do-
stal do rozporu se školním řádem. Po
opakovaném varování přišel trest - vy-
loučení ze studia. Aby mohl zůstat v Pra-
ze a byl nadále nezávislý na finanční
podpoře od otce, stal se členem známé-
ho orchestru Rudolfa Máši, ve kterém se
záhy prosadil jako sólový hráč na flét-
nu a první houslista. Plných 8 let hosto-

val s tímto orchestrem v různých evrop-
ských městech a lázeňských místech,
zejména v Německu a v Polsku. Toto an-
gažmá ho natolik finančně zabezpeči-
lo, že mohl podporovat nejen své stár-
noucí rodiče a mladší sourozence, ale
po návratu do Prahy uskutečnil i svůj dáv-
ný sen a úspěšně dokončil v roce 1868
studium na varhanické škole. Bezpro-
středně po jejím absolvování byl přijat
jako flétnista za člena orchestru Proza-
tímního divadla, kde působil pod tak-
tovkou Bedřicha Smetany a mimo jiné
i po boku Antonína Dvořáka. Na to byl
po zbytek svého života hrdý a rád vzpo-
mínal např. na svoji aktivní účast při
premiérách Smetanových oper Prodaná
nevěsta a Dalibor. František Filipovský
starší se s Prahou rozloučil již ve svých
27 letech, v roce 1872, když přijal místo
ředitele kůru v Přelouči. Jako vynikající
instrumentalista, hudební pedagog a or-
ganizátor byl zároveň činný i jako kapel-
ník městské hudby (mezi lety 1886-1901
i hasičské hudby), soukromý učitel hud-
by a také učitel zpěvu na místní měš-
^anské škole. Dirigoval též Pěvecko-hu-
dební sdružení (hudebně-pěvecký odbor
Občanské besedy). Městská hudba pod
jeho vedením dosáhla takové kvality, že
se o ní mluvilo jako o vážném konkuren-
tovi kolínské Kmochovy hudby. Byla zvá-
na k vystoupení i na pražském Žofíně.
V Přelouči působil plných 47 let, a to až
do své smrti dne 11 října 1919. 

Na tehdejší hudební život v Přelouči
si zavzpomínal hudební skladatel a bý-
valý ředitel měš^anské školy v Pardubi-
cích pan Jan Hroch ve svém příspěvku
do Almanachu, vydaném u příležitosti
slavnostního otevření nové budovy pře-
loučské sokolovny v roce 1929. Uvádí se,
že v Přelouči prožil 18 nejlepších let své-
ho života a poukazuje především na své
působení v „hudebním kroužku“, který
za vedení pana ředitele Filipovského po-
skytoval hudbymilovným posluchačům
i interpretům nezapomenutelné zážitky.
Mimo jiné uvádí: „Každý si rád poslechl
pana ředitele Filipovského, který ze své
flautičky loudil sametově hebké tóny, ce-
lé kaskády jiskřivých a perlivých pasáží,
něžných melodií a přísně stavěných vět
hudby klasické“. Pan ředitel Hroch vzpo-
míná dále i na dobrou pověst městské
hudby, zpravidla řízené panem Filipo-
vským. Ve městě působila i další hudební

tělesa, jako např. „Ptáčkovci“ a „Karabco-
vé“, pojmenovaná podle svých dirigentů.
K tomu uvádí: „Byla pro nás velká radost,
když se někdy všichni tito kapelníci se-
sedli - ač konkurenti - svorně u pultů,
aby si zahráli některé vážnější skladby,
které nemohli se svými soubory nacvi-
čit. Bývalo-li to v létě, posedávalo na plot-
ní podezdívce kolem „Besedy“ plno vděč-
ných posluchačů. 

Skladatelská činnost pana Františka
Filipovského staršího byla všestranná.
Vytvořil mnoho výborných hudebních
skladeb, z nichž si můžeme připome-
nout: houslový koncert Polonéza, Ou-
verturu na počest stých narozenin Fran-
tiška Palackého, flautovou skladbu Tlukot
slavičí, směs národních písní Hudební
květy, Rej skřítků, Rozhovor klarinetů
s flétnou, Švitoření sýkorek, Šveholení
kosů, skladbu pro lesní roh Vyznání lás-
ky, Dívčí smích, Rozehraný fagot, taneční
skladby jako Nazdar Prozatimnímu divad-
lu, Šumařská polka nebo Dědečkův ta-
neček, pochod Na rozloučenou, četné
skladby chrámové atd. Jeho skladby pře-
žily celá desetiletí a pronikly i daleko za
hranice vlasti. Např. Tlukot slavičí byl ješ-
tě v druhé polovině minulého století oblí-
benou repertoárovou skladbou. 

Město Přelouč žilo v poslední třetině
19. a počátkem 20. století opravdu bo-
hatým kulturním životem. Vedle inscena-
ce místních ochotníků sem zajížděly zná-
mé herecké společnosti, jejichž ředitelé
považovali toto město za svoji velmi do-
brou „štaci“. Totéž se týkalo i hudební
produkcí. Na každém kulturním předsta-
vení ochotníků i profesionálů měl místní
regenschori vyhrazené křeslo v první řa-
dě. Takové vážnosti se zde pan Franti-
šek Filipovský těšil. Pro tehdejšího „měst-
ského správce“, pana Jana Dítěte, byl pan
Filipovský jakýmsi kulturním pověřencem. 

František Filipovský mladší vzpomíná
v Almanachu, vydaném k 30. výročí za-
ložení Základní umělecké školy v Přelou-
či ve školním roce 1979/80, na své dětství
takto: „Jako malý chlapec se pamatuji na
hluboké zážitky z návštěv slavných mu-
zikantů, které Přelouč hostila a které
jsem také poznal osobně. A byli to něja-
cí umělci, jako slavní houslisté Kubelík
a Kocián, Emma Destinová, Karel a Emil
Burianovi, oba bratři Jeremiášové, národ-
ní umělec Jan Heřman, klavírista, a jiní.
Ti všichni bývali hosty naší rodiny. 
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Přeloučský regenschori - František Filipovský starší



Z dětství vzpomínám na to, jak jsem
jako kluk (to bylo před první světovou vál-
kou) o každém Prvním máji běhal vždyc-
ky s otcovou kapelou po městě a směl
mu nosit taktovku. Řečeno s Karlem Po-
láčkem“ „... a lidé se koukali, a já se kou-
kal, jestli se koukají, a byl jsem velice
hrdý, že se koukají.“

Pro celkový pohled na osobnost pře-
loučského ředitele kůru dejme ještě slo-
vo jeho mladšímu rožmitálskému spo-
luobčanovi, panu R. R. Hoffmeisterovi,
kterého cituje v časopise Krajem Pern-
štýnův, roč. 11 (r. 1930/31) autor příspěv-
ku pod značkou N. P. takto: „Filipovský
byl slovanská duše, nenáročný umělec,
tvořil spíše pro vlastní potěšení, než pro
uznání veřejnosti, před níž se téměř skrý-
val, vydával své skladby, jen když je od
něho nakladatelé sami vylákali, jinak je
nechával v rukopisech ležeti a dával je
opisovati každému, kdo ho o ně požádal.
Ta se stalo, že se jeho skladby hrávaly
na všech možných koncertech, on sám
však z toho neměl pranic. Byl to mladý,
krásný muž, vážné tváře a zasněných,
jakoby do jiného světa obrácených zra-
ků, hlava plná velkých záměrů a nadějí.
Jeho Tlukot slavičí a jiné skladby zní do-
sud občas ve vlasti i v daleké cizině, ba
až i za mořem, a udržují tak starou slávu

rožmitálské hudební trojice: neš^astného
a geniálního Jakuba Jana Ryby, Františ-
ka Drechslera a Františka Filipovského!“

Co však víme o soukromém životě pa-
na regenschoriho? 

Svůj staromládenecký způsob života
ukončil tento vážený a ctěný občan až
ve svých 46 letech, tj. v r. 1891, kdy se
zamiloval do osmnáctileté dcery z rodi-
ny Obstovy. Obstovi se přistěhovali do
Přelouče v roce 1866 z Bystrého v Orlic-
kých horách a postavili si zde ze svých
úspor dům s krámem, kde paní Obstová
prodávala střižní zboží. Dům stál v ny-
nější Pražské ulici (dříve Poděbradově tří-
dě) a měl číslo popisné 9. Paní Obstová
ženichovi, který požíval velké vážnosti,
přála. Přes značný věkový rozdíl (28 let),
vzniklo sňatkem velmi hezké, harmonic-
ké manželství. Ještě v roce 1891 se na-
rodila první dcera Eliška, v roce 1895
další dcera Marta a v roce 1899 pak tře-
tí dcera Marie. Teprve za dalších 8 let,
tj. v roce 1907, když bylo otci již 62 let,
se narodil syn František, který se pozdě-
ji proslavil především jako divadelní a fil-
mový herec, posléze též jako dabér. 

Přeloučský regenschori, pan František
Filipovský starší, ukončil svoji životní pou^
dne 11. října 1919. Zarmoucená rodina,
občané a přátelé z blízka i daleka jej do-

provodili na místní Svaté pole. Předsta-
vitelé města umístili po jeho smrti na
domě čp. 9 pamětní desku. V roce 1994
byla na témže domě odhalena pamětní
deska i jeho zesnulému synovi, Františ-
ku Filipovskému mladšímu. K slavnost-
nímu odhalení došlo u příležitosti pořá-
dání nultého ročníku „Ceny Františka Fi-
lipovského za dabing“. Město Přelouč na
oba tyto významné představitele české
kultury nezapomíná. 

Použité prameny:
1) J. Tvrzník: Šest dýmek Františka Fili-

povského
2) Krajem Pernštýnův, roč. XI. r. 1930-31,

str. 130: Článek „Skladatel“ od auto-
ra R. R. Hoffmeistra v příspěvku znač-
ky: N. P.

3) Československý hudební slovník osob
a institucí, svazek prvý, A-L, Stát. hudeb.
vydavatelství Praha, str. 322, r. 1963. 

4) Almanach k otevření sokolovny v Pře-
louči z r. 1929: Vzpomínka Jana Hro-
cha - „Náš kroužek“

5) Vlastivědná abeceda Dr. Theina: F. -
- František Filipovský, kapelník

6) Depozitář Městského muzea Přelouč:
rodinné fotosnímky Františka Filipo-
vského. 

František Hollmann
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Fejeton !

„V úterý bude v Čechách polojasno, noční teploty nula až
-3 stupně, denní 3 až 5 stupňů. Během dne přibývání oblačnos-
ti (hnědého typu), místy kapalný spad (hnědého typu)…“

Pod zataženým nebem šustil v holých korunách stromů
hnědý déš^. Lepkavě se roztékal po asfaltu a tvořil rosolovité
kapky. Ve válcovém plechovém koši na odpadky to začalo bub-
lat jako v bažině. Ohryzky, nedopalky, slupky od banánu a zmač-
kané noviny pěnily a chtivě hltaly hnědý déš^, s nímž se spářily.
Zrodil se žlutohnědý „masit“, vytékající z koše. Houstl a po silni-
ci se plazil jako had. Cestou konzumoval povalující se odpad-
ky a nabýval na objemu.

Koncentrace masitu se rychle blížila kritické hodnotě a hro-
zilo zamoření. Byl vyhlášen nouzový stav. Obyvatelstvo muse-
lo být evakuováno do hor. Veškeré zdroje znečiš^ující ovzduší
musely být odstaveny, včetně automobilů, vytápění, výrobních
provozů vypouštějících odpad do ovzduší a toků, kouření ta-
báku. 

Hnědá hmota nabývala několika vývojových forem - od čo-
koládově zbarvených mloků, tvořících téměř nezničitelnou ar-
mádu, až po nebezpečnou infekci MZV (mnohozvíře vtělené),

projevující se jako hnědé nárůstky na kůži. Ty kynuly přímo
úměrně s rostoucím obžerstvím napadeného.

„Nová agresivní forma hnědého masitu nabývá rozměrů lid-
ských postav a je schopna přímého napadení člověka…“

Tahle zpráva mě probrala ze sna. Musím ven. Na vzduch.
Úsvit byl ještě daleko. Přivítala mě mlhavá tma. Jemné vodní
kapičky se snoubily se štiplavým pachem spalovaného igelitu
a jiných nefosilních paliv. Ze scifi románu Vladimíra Párala
z osmdesátých let minulého století (tehdy od ranních hodin
vystáté knižní novinky ve frontě před knihkupectvím - a za pou-
hých 35 Kčs) to byl skok do tvrdé reality. Byl to vůbec sen?

D. Jiroutová

FEJETON
Mnohozvíře



Vážení čtenáři,
začnu v tomto příspěvku jedním z palčivých problémů, které
v současné době řešíme. Jedná se o parkování vozidel kolem
Přeloučské polikliniky v ulicích Přemyslova a Libušina. Parko-
vání zde bylo vždy tolerováno kvůli nedostatku parkovacích
míst a potřebám občanů dosažitelnosti lékařské péče. Tedy, přes-
tože zde byly dle zákona o silničním provozu páchány přestup-
ky nedovoleným stáním, nebo^ při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý
směr jízdy (v obousměrné ulici je to tedy 6 m), byly tyto přestup-
ky v drtivé většině řešeny strážníky pouze domluvou. V sou-
časné době však mají návštěvníci polikliniky vybudované par-
koviště, kam mohou svá vozidla odstavit. Proto nebude v těchto
místech již tolerováno páchání těchto přestup-
ků, nebo^ zachování průjezdnosti je důležité pro
umožnění projetí požárních vozidel v případě
likvidace požáru i zachování plynulosti a bez-
pečnosti silničního provozu. Přestože zákaz stá-
ní vyplývá z obecné úpravy zákona, jedná se
o umístění dopravního značení, které by zřejmě
řidiče upozornilo na zákaz stání výrazněji. Nicmé-
ně zákaz stání zde platí i bez umístěné doprav-
ní značky a to v obou směrech.

Vzhledem k tomu, že ve městě je více míst,
kde parkují vozidla v rozporu se zákonem, jed-
nají v současné době orgány města o zadání
projektu odborné firmě, která vytvoří koncepci
vhodného řešení dopravy v celém městě.

Výslednost městské policie za rok 2012
Protože jsou městské policie po-

vinny zpracovat statistické údaje pro
potřeby Ministerstva vnitra, informu-
ji na tomto místě také vás, občany
a přátele města Přelouče o tom, co
Městská policie Přelouč za uplynulý
rok řešila. Uvedená čísla se týkají ze-
jména represivní činnosti, proto v pří-
štím vydání Roštu uvedu také preven-
tivní činnost, která je jedním z dal-
ších úkolů, které městské policie plní.

STATISTICKÝ PŘEHLED 
VŠECH OPERATIVNÍCH ZÁSAHŮ 
A UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
Celkový počet událostí 5004
Přestupky proti veřejnému pořádku 203
Přestupky proti majetku 72
Přestupky proti občanskému soužití 31
Přestupky proti obecně závazné vyhlášce 56
Oznámeno trestných činů PČR 28
Odchyty psů, synantropní zvěř + 

+ ostatní přestupky v této oblasti 53
Překročení max. povolené rychlosti 1333

Ostatní dopravní přestupky (zákazy stání, zastavení atd.) 1421
Odstraněno vraků motorových vozidel 12
Alkohol za volantem 20
Události zjištěné kamerovým systémem 92
Nálezy, hlášení závad, pomoc občanům, 

hledání pohřešovaných, výjezdy na poplachy 
pultu centralizované ochrany 1683

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZÍSKANÝCH DO PŘÍJMŮ MĚSTA ZA ROK 2011
Udělené blokové pokuty 1.401.400 Kč
Veřejnoprávní smlouvy obcí
Břehy - Veselí - Valy - Sopřeč - Choltice 140.000 Kč
Pult centralizované ochrany 507.240 Kč
Udělené pokuty z oznámených přestupků - 
- doprava + veřejný pořádek 78.900 Kč
CELKEM 2.127.540 Kč

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

za městskou policii Mgr. Martin Karabec
velitel MP Přelouč
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE



NAUČNÁ LITERATURA

filozofie
KÜBLER-ROSS, Elisabeth
Světlo na konci tunelu: 
úvahy o životě a umírání. 
Brno: Jota, 2012.

vojenství, druhá světová válka
ČAPEK, Jaromír
Bojovali za Československo: 
příběh bratrů Bernasových v čs. odboji.
Brno: CPress, 2012.

FRANK, Mario
Smrt ve vůdcově bunkru: 
Hitlerovy poslední dny. 
Praha: Naše vojsko, 2012.

technika
ŠÁLEK, Jan
Voda v domě a na zahradě: 
využití srážkových a odpadních vod.
Praha: Grada, 2012.

zahrádkářství
SYROVÁTKA, Tomáš
Pěstování květin, orchidejí, zeleniny 
a hub v samozavlažovacích truhlících.
Praha: Grada, 2012.

kuchařky
ZATLOUKALOVÁ, Jana
Kuchařka pro dceru. 
Praha: Smart Press, 2011.

KRÁSNÁ LITERATURA

GUTFREUND, Amir
Jídlo se nevyhazuje. 
Praha: Garamond, 2012.

KOUDELKA, Petr
Ani se neptejte! 
Praha: Radioservis, 2012.

MAWER, Simon
Dívka, která spadla z nebe. 
Zlín: Kniha Zlín, 2012.

PAMUK, Orhan
Muzeum nevinnosti. 
Praha: Argo, 2012.

VIGAN, Delphine de
Noc nic nezadrží. 
Praha: Odeon, 2012.

VONDRUŠKA, Vlastimil
Osmanský tábor. 
Brno: Moba, 2012.

ŽIVOTOPISY

POULLAIN, Chantal
Chantal: život na laně. 
Praha: XYZ, 2012.

STONE, Irving
Původ: román o životě Charlese Darwina.
Brno: Jota, 2012.

ZÍDEK, Petr
Po boku: třiatřicet manželek 
našich premiérů (1918-2012).
Praha: Knižní klub, 2012.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

EICHLEROVÁ, Ilona
Logopedické pohádky: 
příběhy k procvičování výslovnosti. 
Praha: Portál, 2012.

DRIJVEROVÁ, Martina
Tajemný kůň, 
aneb, Cesta za českými památkami. 
Brno: Edika, 2012.

LAMKOVÁ, Hana
Inspektor Fousek na stopě. 
Praha: Česká televize, 2012.

KRATOCHVÍL, Miloš
Pes nám spadla: bláznivé básničky. 
Praha: Mladá fronta, 2012.

LEWIS, Gill
Le^, Iris, le^. 
Praha: Albatros, 2012.                  J.K.
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Společenská kronika !

JUBILANTI
Jarmila Horníková 92 let
Marie Kozáčková 92 let 
Božena Nejedlá 91 let
Hubert Balík 88 let
Věra Drahokoupilová 85 let
Eva Váňová 85 let
Hana Pleskotová 75 let
Jan Rakušan 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Ivana a Jiří Morávkovi 19. 12.

VZPOMÍNKA
Dne 8. 2. 2013 uplyne 5 let od
úmrtí pana Vladimíra Růžičky.

Vzpomínají manželka, děti,
vnoučata Deniska, Tomášek a Sárka

a synovec Marek

PŘELOUČÁCI

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

POZVÁNKA na Společné povídání o zdraví
s p. Ivou HORÁČKOVOU a p. Blankou VAVREČKOVOU

v Městské knihovně dne 21. 2. 2013 v 17 hod.

Tímto setkáním zahajujeme cyklus besed na téma zdraví.
Těšíme se na vaši bohatou účast.

J. K.
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! Zprávy z radnice 

Prosincové vítání občánků se uskutečnilo v budově MěÚ v Přelouči. 
Nové občánky vítáme a přejeme jim mnoho zdraví a štěstí do života.

Vítání občánků

Tomá�
Hájek

Vanesa
Machová

Barbora
Miláčková

Sofie
Nájemníková

Joná�
Slezák

Nikolas
Zavadil

Eli�ka
Opočenská

Redakce roštu se tímto
omlouvá za chybně uvedené
jméno k fotografii v Přelouč-
ském Roštu 12/12 Bartůněk
Adam. Správně uvedené jmé-
no mělo být Tůma Michal.
Za chybu v tisku se omlou-
váme. 



Na krátkou návštěvu v říjnu 2012
přijel do Přelouče pan František Mag-
len. Mladším obyvatelům může jeho
jméno již připadat neznámé. Patří k ro-
dině perle^áře pana Jan Maglena. V sou-
časné době žije v Ostravě s dalšími čle-
ny rodiny i s manželkou Mílou. V mládí
často do Přelouče jezdil na návštěvu
a přesto, že nikdo z této rodiny dnes
v našem městě nežije, na Přelouč neza-
pomínají. 

Oživení „perle^ářské tradice“ uvítal
pan Maglen se zájmem a radostí. Spolu
se svou ženou byl přijat v budově MěÚ
starostkou města Bc. Irenou Burešovou
na krátkou návštěvu. Samozřejmostí
se poté stalo pokračování v hledání ro-
dinných příslušníků dalších uvedených
perle^ářských rodin: pana Františka Ho-
rálka a pana Václava Valenty. Navázá-
ní spolupráce, dalších styků a informací
žádá pan Maglen přes redakci časopi-
su Přeloučský Rošt (adresa: MěÚ Pře-
louč, Československé armády 1665, tel.
číslo 466 094 103, email: rost@mesto-
prelouc.cz)

Perle^ářství je obor, jehož význam
má v Přelouči trvalou hodnotu. Přináše-
lo obyvatelům obživu, výrobky byly dů-
ležité pro praktické dění (knoflíky). Dal-
ší okruh výroby tvořily předměty běžné
potřeby (hřebeny, kartáče, šperky, náby-
tek z materiálu - hlavně dřevo a perle^).
Vedle předvádění řemeslných doved-
ností měly i uměleckou hodnotu. Ob-
div spotřebitelů i zájem obchodní-
ků byl značný. 

V zápisu obecní kroniky Pře-
louče z roku 1891 se dočítáme, že
pozornost veřejnosti byla upřena
k Zemské jubilejní výstavě v Pra-
ze. Pro české vystavovatele přine-
sla řadu úspěchů. Zúčastnilo se jí
i město Přelouč. Z místních firem
tam soustružníci perleti Jan Mag-
len, František Horálek a Václav Va-
lenta pod společnou firmou vysta-
vovali perle^ářské zboží. Obdrželi
velkou stříbrnou výstavní medaili
a věnovali vystavené výrobky i se
skříní a vývěsním štítem, pod nímž
vystavovali, městskému muzeu. Vý-
stava byla přijata s nadšením, kro-
mě individuálních návštěv a vý-
pravy sokolské máme doložen i vý-
stavní vlak, který 28. srpna 1891
vezl z Přelouče přes 600 lidí. Byl

určen pro řemeslníky, učedníky a škol-
ní mládež. 

Zbytky perle^ářských výrobky této do-
by jsou nyní uloženy v depozitáři bez
možnosti uveřejnění. Prostory muzea

v Přelouči velmi chybějí. Perle^ářství však
do Přelouče patří - výrobky, tradice i lidé
těchto rodin. Shodou různých událostí
se nyní podařilo oživení a doplnění uve-
deného dění. 

Použitá literatrura: Dějiny města Přelou-
če díl III. (1849-1918) Autor: J. Tetřev,
H. Vincenciová  LR
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O kom nevíme !

O kom nevíme

Inzerce

Inzerce



Den otevřených dveří
Ve středu 9. ledna

navštívilo v rámci dne
otevřených dveří naši
školu dvaatřicet před-
školáků. Přišli si ji ne-
závazně prohlédnout
společně se svými ro-
diči a prarodiči. Pá^áci
je provedli po celé bu-
dově, ukázali jim třídy
a zavedli je i do dru-
žiny, keramické dílny
a počítačové učebny.
Asi nejvíce se budou-
cím prvňákům líbilo
v učebně s interaktivní
tabulí. Některým z nich
se ani nechtělo domů.
Doufejme, že jim jejich
nadšení vydrží.

Zápis 2013
Svůj „velký den“ prožilo 52 předškoláků v pátek 18. ledna.

Přišli společně se svými rodiči k zápisu do prvních tříd. V bu-
dově I. stupně v Kladenské ulici je přivítali žáci 5. a 9. tříd,

kteří se převlékli do kostýmů pohádkových postav a doprová-
zeli je při plnění rozmanitých úkolů. Na jednotlivých stanoviš-
tích předvedli budoucí školáci své dovednosti a znalosti. Děti si
vyzkoušely i práci na interaktivní tabuli. Pak už jejich kroky
směřovaly do tříd, kde paní učitelky posoudily jejich zralost a při-

pravenost pro školní práci a postaraly se o administrativní ná-
ležitosti zápisu.

V září se na nové žáčky v prvních třídách budou těšit Mgr. Jit-
ka Capaliniová a Mgr. Blanka Kratochvílová. Děkujeme všem
rodičům, kteří dali naší škole důvěru. Žáky do 1. třídy lze doda-
tečně zapsat v kanceláři školy do 15. února.

Tříkrálová sbírka
Naši žáci se na začátku ledna tradičně účastní Tříkrálové

sbírky. Ta letošní byla obzvláš^ úspěšná a za dobře organizo-
vanou pomoc asi 45 žáků obdržela naše škola od pořádající
Charity Přelouč děkovný dopis. 

Chvályhodná je také účast dalších žáků na dobročinném
projektu, jehož cílem je získat finanční prostředky na pomoc při
léčbě vážně nemocných dětí. Zakoupením barevného „smajlí-
ka“ přispěli do Veřejné sbírky Fondu Sidus, který spolupracuje
s Pediatrickou klinikou UK 2. LF Fakultní nemocnice v Praze
Motole a Dětskou klinikou Fakultní nemocnice v Olomouci.
(www.fondsidus.cz). Všech 70 usměvavých „smajlíků“ po 35 Kč
našlo brzy své majitele, kterým osud vážně nemocných dětí ne-
ní lhostejný.

Vědomostní soutěže
Vítězové školních kol soutěží a olympiád se pilně připravu-

jí na kola okresní. Letos se několik našich devá^áků zapojilo
do soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, kterou po-
řádá SPŠCH v Pardubicích. V soutěži jednotlivců se z našich
nejlépe umístila Daniela Mňuková. Žáci se ještě chtějí prosa-
dit v projektové části soutěže, a to svým společným projektem
o přeloučské čističce. 

Kultura a sport
Do Východočeského divadla v lednu zavítaly děti z 1., 2.

a 3. tříd. Pobavila je představení Trampoty brouka Pytlíka a Čert
a Káča. V rámci předplatného zhlédli naši žáci soudní drama
Dvanáct rozhněvaných mužů. 

Pro 6. a 7. ročník byl uspořádán předvánoční turnaj ve vybí-
jené. Zvítězili v něm „Zoltaři“, odměna však zbyla i pro ostatní
družstva - „Roš^áky“, „Tam a zpět“ a „Šmudlíky“. 
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! Přeloučské školství 

Základní škola Smetanova ul.



Zápis předškoláků 
18. 1. 2013

Úderem 14. hodiny se konečně na-
plnilo očekávání budoucích prvňáčků -
zapsat se do naší školy. Nebyli to žád-
ní nováčci. Vždy^ školu většina z nich
navštívila již s mateřskou školkou. Za-
sportovali si v tělocvičně, zazpívaliv hu-
debně, pracovali na počítačích, vyrobili si
dáreček v keramické dílně a prohlédli si
třídy. Celou budovu si pak mohli projít
i s rodiči při dni otevřených dveří.

Před samotným zápisem je nejdříve
přivítali naši žáci. Čekání si předškoláci

zkrátili hrami na počítači, s legem, sledo-
váním pohádky, prohlídkou školy… Co
opravdu dovedou, ukázali při zápisu sa-
mi před paní učitelkou, ve 2. poschodí
si mohli v logopedickém koutku prověřit
správnou výslovnost. Za svou šikovnost
si odnášeli drobné dárečky, které jim při-
pravili starší spolužáci.

Celkem se zapsalo 46 žáků. Děti do
1. třídy lze dodatečně zapsat v kancelá-
ři školy, příp. na tel. čísle 466 958 826.

Než v září zasednou do lavic v 1. tří-
dě, uplyne několik měsíců. Již nyní se na
nové školáky všichni těšíme.

Mgr. V. Šorfová

Konverzace 
v anglickém jazyce

Každý rok mají žáci devátých tříd
možnost přihlásit se na kroužek anglic-
kého jazyka. Při těchto hodinách se pro-
cvičuje a prohlubuje učivo probírané
v normálních hodinách. Dále je zde díky
menšímu počtu žáků možnost více kon-

verzovat v anglickém jazyce. Na kroužku
jsou žáci také připravováni na přijímací
zkoušky. Hojná účast žáků v tomto ro-
ce svědčí o jejich snaze nic nezanedbat
a řádně se připravit na studium na střed-
ní škole, slouží jim k tomu i digitální tech-
nika ve třídě.

Mgr. M. Pospíšilová

Fotografická soutěž
Žáci ve fotografické soutěži vzpomí-

nali na prázdniny a krásy podzimu. Atmo-
sféru, kouzlo okamžiku a nádheru barev
se podařilo nejlépe zachytit Stele Šarav-
cové (8. A), Míše Hajnové (8. A) a Rebe-
ce Součkové (8. B). Fotografie vítězů a os-
tatních účastníků soutěže vzbudily velký
zájem u spolužáků i dospělých. V sou-
časné době zdobí chodby naší školy.

Mgr. J. Millerová

Kuželky
V průběhu měsíce prosince odehráli

žáci druhého stupně školní turnaj v ku-
želkách. Ze základních kol, kterých se
účastnili všichni, postoupili dva nejlepší
chlapci a dvě nejlepší dívky z každé tří-
dy do finálového turnaje. 

V kategorii dívek zvítězily Klára Ja-
náková z 6. B a Hana Šetinová z 9. B,
finále chlapců ovládli bratři Sukdoláko-
vé z 6. A resp. 8. A. 

V turnaji se projevila několikaletá
spolupráce naší školy s klubem SK Ku-
želky, protože první příčky vesměs obsa-
dili jejich mladé kuželkářské naděje.

Zároveň děkujeme členům klubu,
kteří nám umožnili změřit své síly v této
sportovní disciplíně. Zvláštní poděková-
ní patří panu Karlovi Janovskému za per-
fektní výklad, předávání zkušeností, cen-
ných rad a organizaci soutěže.

M. Bulušek
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NABÍDKA PRO DĚTI A RODIČE
Harrachov 

V termínu 2. 6. až 8. 6. 2013 pořádáme týdenní pobyt pro
rodiče (i prarodiče) s malými dětmi v Harrachově. Penzion Bí-
lá voda se nachází v klidné části města Harrachov nedaleko
lanové dráhy na Černou horu a zároveň nedaleko centra měs-
ta. K dispozici je velká zahrada s dětskými prolézačkami, písko-
vištěm, ohništěm, je zde i hřiště na míčové hry. Ubytování je
ve 2 - 4 lůžkových pokojích, každý pokoj je vybaven toaletou
a sprchovým koutem. V budově je velká jídelna s hernou. Stra-
vování - plná penze, svačiny dopoledne i odpoledne. Přihlášky
u paní Leksové - tel. 777 267 671 nebo v DDM.

VÝSLEDKY ŠACHOVÝCH TURNAJŮ
V měsících listopad až leden probíhalo několik šachových

turnajů škol přeloučských škol, nejlepší čtyři z každé kategorie
se zúčastní finálového turnaje o pohár místostarosty města
Přelouč v únoru.

ZŠ Přelouč, Masarykovo nám.
I. stupeň: 1. David Souček 5. B, 2. Ondřej Bahník 2. A, 3. To-

máš Bittner 4. A, 4. Matěj Motyčka 3. B
II. stupeň: 1. Tomáš Klčo 6. B, 2. Jiří Barták 9. A, 3. Robin Klu-

sák 7. B, 4. Ivan Sotona 8. B

ZŠ Přelouč, Smetanova ul.
I. stupeň: 1. Viktor Čapek 4. A, 2. Marek Červinka 5. A, 3. Jo-

sef Lauryn 4. B, 4. Lukáš Drahokoupil 5. A 
II. stupeň: 1. Petr Václavek 9. A, 2. Miloš Kot 8. B, 3. Jan Ko-

lář 9. A, 4. Ladislav Bareš 9. A

Gymnázium a SOŠ Přelouč (prima-kvarta)
1. Marek Chudomský - kvarta, 2. Ondřej Kasal - tercie, 3. Ja-
kub Fousek - tercie, 4. Filip Marek - tercie 
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Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 1. 7. - 10. 7. 2013

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

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

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

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

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

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

pedagogický dozor.

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

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

Dům dětí a mládeže Přelouč, 
Veverkova 752,

telefon 466 672 003, 739 633 508

letní tábor

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

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

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

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

podrobný seznam věcí a organizační pokyny.

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

od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

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

s názvem

Čtrnáct dní 
na PANDOŘE

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

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

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

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

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752,
pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR 2013

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

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

V ceně tábora jízdné a vstupy.

Přihlášky do 30. června 2013 

Vedoucí: Jana Homolová,
Pavel Hrdý, Blanka Leksová

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

e-mail: ddm@ddmprelouc.cz



„Otevřeno…“
K výstavě obrazů Jana Skorky v Domově u fontány
Ve švech praskající selská jizba, jedno z mnoha přívětivých

zákoutí Domova u fontány v Přelouči, nabídla v pondělí 26. lis-
topadu 2012 krátce po 15. hodině klientům, personálu i široké
veřejnosti možnost nahlédnout do světa malíře Jana Skorky.
Výstavě předcházela vernisáž, kterou v atmosféře zahalené do
instrumentální produkce Sáry Šnajdrové, žákyně 2. ročníku
ZUŠ v Kutné Hoře, zahájila úvodním slovem ředitelka DUF
Mgr. Danuše Fomiczewová. Přítomen byl i autor, který svět, do
nějž kdysi nahlédl a vkročil, rozhodl se přiblížit ostatním. Jeho
vlastní slova říkají: „Chci přinášet v tomto podivném světě pl-
ném spěchu a temných myšlenek střípky světla, pocit uvolně-

ní a klidu do srdcí všech, kteří vnímají i jiné hodnoty, nežli pou-
ze ty materiální. Přál bych si, aby se každý člověk pozastavil
na svých cestičkách a i za pomoci mých obrazů našel tu svou,
která mu již nikdy nezatíží jeho svědomí.“

Tzv. „selská jizba“ vybavená stylovým nábytkem a předmě-
ty dýchající dobou našich babiček, svou příjemnou atmosférou
s výraznou příchutí nostalgie, přímo volala po využití nad rá-
mec tradičních aktivit. Řečeno slovy ředitelky Domova u fontá-
ny Mgr. Danuše Fomiczewové: „Bylo jen otázkou času, kdy se
zrodí nápad, jak prostory jizby využít k hlubší interakci s veřej-
ností, potažmo jak se otevřít, jak nabídnout poznání toho, co
poznané má být, tedy života a práce v zařízení, kde naši obyva-
telé i zaměstnanci prožívají své každodenní radosti i starosti“. 

Díky aktivním zaměstnankyním nabraly události v krátkém
čase svižné tempo a nic nebránilo realizaci. Výstavou kutno-
horského umělce Jana Skorky Domov u fontány zahájil cyklus
dalších plánovaných výstav, jenž klientům zpříjemní prostředí,
obohatí dny o umělecký prožitek a veřejnosti nabídnou mož-
nost bližšího poznání života našeho domova. 

Štědrý den v Domově u fontány
Tak jako v kruhu rodinném, tak i v Domově u fontány sla-

víme každoročně štědrý den. Paní ředitelka od svého nástupu
do domova v roce 2010 zavedla tradici, že na štědrý den od-
poledne přijede „za svou velkou rodinou“ a přeje jí klid a poho-
du v čase vánočním a hlavně to, co si klienti do nového roku
přejí nejvíce, to je hodně zdraví. Ředitelka domova paní
Mgr. D. Fomiczewová letos z vážných rodinných důvodů ne-
přijela, ale její roli pronést přípitek a popřát obyvatelům po-
žehnané svátky vánoční u slavnostně prostřeného stolu, za
ni v roce 2012, převzaly paní Mgr. M. Vojtíšková a paní B. Va-
vrečková (obě vedoucí oddělení). Již od 15:00 procházely po
jednotlivých odděleních, kde nejprve pozdravily zaměstnance
domova, kteří měli tento den směnu a popřály jim krásný štěd-
rý den a vše dobrého do nového roku. 

O půl páté se klienti sešli v jídelně domova ke štědrove-
černí večeři. Atmosféra v jídelně byla obohacena o koledy, kte-
ré hrála na klavír dcera paní Mgr. Vojtíškové, k níž se přidali
i naší obyvatelé. Jídelna domova byla krásně vyzdobena a jíd-
lo výtečně připravené. Velký dík
tedy patří pracovníkům v přímé
péči, kteří se postarali o krás-
nou atmosféru, ale také kuchy-
ni za přípravu slavnostní tabule
a samozřejmě za domácí cukro-
ví pečené v naší kuchyni i velmi
chutnou štědrovečerní večeři.
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Vánoční neděle v Domově u Fontány
Již druhým rokem pořádal Domov u fontány v Přelouči Vá-

noční neděli spojenou s vánočním jarmarkem. Pracovníci do-
mova od dopoledních hodin připravovali prostory uvnitř domo-
va i prostory před domovem, kde se konal již zmíněný jarmark.
Zahájení Vánoční neděle proběhlo v 13:00 hodin. Návštěvní-
ci z řad veřejnosti, a především naší obyvatelé zde nalezli pro-
dávající například bižuterii, svíčky, vánoční dekorace. Ti, kteří
těmto věcným předmětům neholdují, mohli okusit i něco po-
míjivého, a to například vynikající medovinu, bramborový sa-
lát s řízkem, domácí štrůdl, nebo svařené víno, které chvíli po-
dávala i samotná paní ředitelka Mgr. Danuše Fomiczewová. 

Klienti domova se teple oblékli a za doprovodu zaměstnan-
ců domova a velkého množství dobrovolníků vyrazili na pro-

hlídku připraveného programu. Celým dnem provázela paní
Mgr. Martina Vojtíšková jako moderátorka a v průběhu dne
byly pořádány soutěže pro děti ve zpěvu koled nebo recitaci
básní, za něž děti mohly získat sladkou odměnu. Dále byl pro
dětské návštěvníky připraven koutek, kde si mohli vyrobit vá-
noční přání nebo si nechat ozdobit obličej od malíře Jana Skor-
ky. Vánoční neděle byla také posledním dnem vernisáže uměl-
ce Jana Skorky v Domově u fontány. Umělecká díla bylo mož-
né shlédnout v Selské jizbě v hale domova. Přibližně v 15:00
proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromku, které do-
provázel proslov paní ředitelky. Posledním bodem programu
bylo hudební vystoupení Československého komorního dua,
které se konalo od 16:00 hodin v jídelně domova. Na toto pří-
jemné zakončení dne byli přizváni jak klienti domova, tak ná-
vštěvníci Vánoční neděle v Domově u fontány. 
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8letý obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturit-
ní zkouškou:
# 79-41-K/81 Gymnázium

4leté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturit-
ní zkouškou:
# 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
# 34-53-L/01 Reprodukční grafik, grafička pro média

3leté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výuč-
ním listem:
# 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích
# 34-53-H/01 Reprodukční grafik, grafička
# 33-56-H/01 Truhlář
# 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Z lavic gymnázia

# Termíny přípravných kurzů k PZ do primy, kvinty osmi-
letého studia gymnázia budou zveřejněny na stránkách
školy po jarních prázdninách pod odkazem Přijímací ří-
zení.

# V rámci projektu „Peníze EU středním školám“ jsme reali-
zovali první etapu modernizace PC technikou. Jako první
přišla na řadu učebna IVT, kterou jsme vybavili novými
osobními počítači s aktuální verzí softwaru Windows 8
a MS Office. 

# V samotném závěru prosincových školních dní se konaly
sportovní dny gymnázia. Ve středu se na vánočním turna-
ji utkala ve florbale družstva dívek a chlapců primy až kvar-
ty. Čtvrtečního volejbalového turnaje se zúčastnily smíšené
týmy z VG. Oba dny byly pěkným sportovním zážitkem a pro-
bíhaly na velmi dobré úrovni. Sekce Tv

# Ve středu 19. 12. se konalo školní kolo projektů z biologie.
Zájemci z NG měli za úkol zpracovat jakékoliv téma z obo-
rů biologie, chemie, fyziky, zeměpisu a techniky. Projekty
prezentovali před komisí složenou z učitelů i studentů.
Z 15 prací byly vybrány 3 nejlepší. Na 3. místě se umístil
projekt Liger pod vedením J. Pospíšila z tercie. Na druhém
místě skončili J. Pavlík a L. Bůriková ze sekundy s projek-
tem Počítače aneb za 5 minut chytřejší. Nejlepší byla prá-
ce Bioluminiscence J. Bláhy z tercie. Seznam dalším projek-
tů naleznete v záložce projekty Bi. Nejen nejlepší řešitelé,
ale i ostatní projekty navštíví 3. dětskou vědeckou konfe-
renci v Praze. Sekce Bi

# I letos jsme se přihlásili do soutěže SAPERE - „Vědět, jak
žít“. Do školního kola soutěže o zdravém životním stylu
se přihlásilo 35 studentů z nižšího a 16 studentů z vyšší-
ho gymnázia. Do okresního kola postupují v kategorii ZŠ
L. Malinová, D. Hývlová a K. Salavová. V kategorii SŠ po-
stupuje T. Barták, S. Kleinová a B. Kožená. Ostatním žákům
děkuji za účast. Postupujícím studentům budeme držet pal-
ce v okresním kole. Mgr. Doubravka Vavrečková.

Z lavic SOŠ

Stejně jako v loňském roce jsme se i v 1. pololetí zú-
častnili několika sportovních soutěží v rámci Olympiády
mládeže středních škol.

Začali jsme turnajem ve fotbale (okresní kolo Poháru Jo-
sefa Masopusta) na umělé trávě v areálu PAMAKO na Hůr-
kách. Celkem se zúčastnilo 10 středních škol z Pardubického
kraje. Nebudeme zastírat, že jsme si na vítězství „brousili zu-
by“! Základní skupinu jsme sice vyhráli, ale ve finále už sta-
čili jen na celkové 2. místo.

Na další soutěž ve stolním tenise jsme odjeli do sportov-
ní haly v Holicích. Přihlásit se mohla tříčlenná družstva chlap-
ců (10 středních škol) i dívek (6 středních škol). Protože mezi
našimi žáky nemáme žádné aktivní hráče, školu reprezento-
vali ti, kteří stolní tenis alespoň „trochu“ umí. Výborně si vedlo
družstvo dívek, které obsadilo 4. místo, chlapci skončili 7.

Ve 2. pololetí chystáme změřit sportovní síly v hokejbale
(duben) a nohejbale (květen).

Mgr. D. Rambousková

Na pozvání ředitelky přeloučské knihovny se studenti
4. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik zúčastnili bese-
dy s bývalým lodním lékařem Otakarem Mlejnkem. Své pou-
tavé vyprávění o cestách po celém světě i náročné práci ne-
opomenul „okořenit“ vtipnými historkami a ukázkami z cesto-
pisných knih. Studenti dostali také ponaučení, aby si vážili
vzdělání, svého mládí, otevřených hranic a snažili se dosáh-
nout vysněného cíle!

Mgr. D. Rambousková
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! Přeloučské školství 

Gy a SOŠ Přelouč ve školním roce 2012/2013

Nová adresa webových stránek školy 
- www.gyasos-prelouc.cz

Nová adresa webových stránek
- www.gyasos-prelouc.cz/gy

Nová adresa webových stránek
- www.gyasos-prelouc.cz/sos

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 
pro školní rok 2013/2014 nabízí zájemcům o studium 

níže uvedené obory vzdělání.
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! Napsali nám 

Leden v klubu VOLANT, 
aneb jak probíhal první měsíc v novém roce...

V pondělí 7. ledna 2013 v 12.00 hodin se opět po vánoč-
ních svátcích otevřely dveře našeho klubu a s radostí jsme se
s dětmi pustili opět do práce. I nadále se řídíme týdenním roz-
vrhem. Pondělí tedy patří hudebním a také výtvarným a ruko-
dělným aktivitám. V úterý se zabýváme pracovními činnostmi,
vždy ve středu se koná vaření a čtvrtek věnujeme sportu, který
se stal mezi dětmi nejoblíbenější činností. V rámci výtvarných
a rukodělných aktivit jsme v lednu tvořili na téma: ZIMA KAM
SE PODÍVÁŠ. Díla dětí budou k vidění od února v Městské kni-
hovně v Přelouči, kde bude probíhat jejich výstava. Všichni jste
srdečně zváni J. Během pracovních činností děti uklízely odpad-
ky v areálu kolem Sokolovny, lakovaly věšák na časopisy, po-
máhaly s inventurou výrobků doplňkové činnosti, uklízely sklad
doplňkové činnosti a klubovnu, připravily novou nástěnku v klu-
bovně, opravily kliku u vstupních dveří apod. Při středečním
vaření děvčata uvařila karbanátky po Bulharsku dle receptu
jednoho z klientů. Karbanátky byly opravdu výborné. Po každém
vaření společně stolujeme a děti se tak učí vhodnému spole-
čenskému chování. A nácviku společenského chování se bude-
me věnovat i v únoru. Plesová sezóna je totiž v plném proudu,
a proto se i u nás v klubu uskuteční Dětský ples. A na plese
se samozřejmě musí dodržovat určitá pravidla společenského
chování ☺. Děti si obléknou své šaty či šaty půjčené od svých
rodičů nebo kamarádů a vyrazí na tancovačku. Na jeden den
se tak z nich stanou „DOSPĚLÁCI“. Další plánovanou akcí je
Valentýnské tvoření, při kterém si jeho účastníci vyrobí valen-
týnská přáníčka a dárečky. 

A JEŠTĚ NĚKOLIK INFORMACÍ K UPLYNULÉMU ROKU:
# Od září 2012, kdy zahájil klub VOLANT svou činnost, do pro-

since 2012 navštívilo klub VOLANT 96 různých dětí, z nichž
21 dětí docházelo do klubu pravidelně. Každý den navští-
vilo klub průměrně 15 dětí.

# Celkem jsme uspořádali 12 akcí.
# V rámci nabízených vzdělávacích aktivit využívali děti nej-

více pomoc s domácími úkoly a doučováním. Pravidelně se
psaní domácích úkolů věnovalo 11 dětí a doučování 8 dětí.
Přípravu do 1. třídy využívali 4 děti předškolního věku.

# Co se týče volnočasových aktivit, tak mezi nejoblíbenější
patří sportovní aktivity, dále potom výtvarné a rukodělné ak-
tivity, společenské hry, pracovní činnosti, vaření a hudební
aktivity.

# Velmi děkujeme našim dobrovolníkům, kteří do klubu do-
cházeli a pomáhali nám s realizací volnočasových a vzdělá-
vacích aktivit a také akcí. Velký dík proto patří: Františku
Kubátovi, Olze Gabrhelové, Nadě Stýblové a Janě Kuče-
rové.

Martina Hošková
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VOLANT a jeho financování
Jsme obecně prospěšnou společností. To také mimo jiné zna-

mená, že jsme nevýdělečnou neboli neziskovou organizací.
Z naší činnosti netěžíme žádný profit (kromě spokojenosti na-
šich klientů ☺). Veškeré peníze na provoz aktivit, na mzdy
a nájemné musíme získat z jiných než vlastních zdrojů. Což je
velice obtížné. Jaký je vlastně způsob financování nezisko-
vých organizací? Tak, existuje zde samozřejmě možnost pod-
pory ze státní sféry. Tedy dotace od příslušných ministerstev,
dotace poskytované Pardubickým krajem a obcí, tedy v našem
případě městem Přelouč. Což ovšem ještě neznamená, že je
vyhráno. Žadatelů o dotace je víc než mnoho a financí k pře-
rozdělení víc než málo. Navíc, podmínky uvolnění požadova-
ných zdrojů jsou mnohdy tak přísné, že v některých případech
není možné o podporu vůbec zažádat. Pardubický kraj neza-
pomíná na neziskový sektor a má připravené grantové pro-
gramy, ovšem ve většině těchto programů trvá na tom, aby or-
ganizaci podpořila finanční spoluúčastí také příslušná obec.
Nepodpoří-li danou službu, s největší pravděpodobností ji ne-
podpoří ani kraj. Dobrá, ale to přeci není jediný způsob, kde
sehnat potřebné prostředky… Ano je tu ještě soukromá sféra.
Dárci, sponzoři, nadační fondy. Stále je tu ale moře dalších ji-
ných neziskových organizací, které také vykonávají prospěšnou
činnost a potřebují na její provoz získat finance. A ti všichni
se perou o ochotné donátory. Problém je, že pouze ze státních,
krajských a obecních dotací lze hradit nájemné a mzdy, a ty
tvoří prakticky největší část rozpočtu. Na mzdy vám většinou
žádná soukromá osoba či firma nepřispěje (raději podpoří kon-
krétní věc - výlet, vybavení pro děti, hry, sportovní náčiní aj.).
Svou činnost centrum VOLANT zahájilo v září minulého roku,
tedy před čtyřmi měsíci. Pro rok 2012 bylo centrum financo-

váno z půjčky ředitelky organizace v hodnotě 210 000,- a dá-
le z daru MUDr. Jozefa Gabrhela (více se dozvíte po zveřejně-
ní výroční zprávy). Jak to bude letos, je stále nejisté.

Proč se o tom všem zmiňujeme? Tímto krátkým textem
jsme chtěli okrajově uvést čtenáře do problematiky financová-
ní neziskových organizací a naznačit tak, že není vůbec snad-
né vykonávat obecně prospěšné služby. Při hledání podpory se
člověk mnohem častěji setkává s nezájmem, neochotou, lho-
stejností. Solidarita se z nás již dávno někam vytratila a spo-
kojenost dětí, dospělých, prostě lidí kolem sebe, nás nechává
chladnými. 

Rozhodli jsme se založit organizaci, v Přelouči. Rozhodli
jsme se udělat něco dobrého pro děti, které v tomto městě žijí,
rozhodli jsme se vycházet vstříc všem, kteří budou chtít podpo-
řit či pomoci. Není nám lhostejné jak a s kým žijeme a chceme
udělat něco proto, aby nám všem bylo na světě o něco lépe.
Vědomí obyvatel města o tom, že jsme tu a neděláme nic zlé-
ho, je pro nás velmi důležité. Ano potřebujeme peníze, abychom
mohli něco dobrého dělat, ale potřebujeme být také veřejnos-
tí přijímáni. A proto děkujeme všem, kteří si naše články čtou,
všem kteří se zajímají o to, co děláme, všem kteří nám pomá-
hají a podporují nás, všem, kteří s námi spolupracují a neva-
dí jim, že tu jsme. Spokojený smích a radost dětí, nám stojí
za překonávání všech překážek, které jsou nám neustále kla-
deny do cesty. Rovná a snadná cesta totiž většinou nebývá ta
pravá. A proto slibujeme svým klientům, kteří jsou hlavním
důvodem našeho snažení, že uděláme maximum proto, aby
jim naše dveře zůstaly co nejdéle otevřeny!

Hybné síly VOLANTU ☺!!!
Více info získáte na www.volantops.cz

VOLANT, o.p.s., Pardubická 734, Přelouč, 53501, IČO: 28853318,
tel. 773 001 046, e-mail: volantops@seznam.cz

Naše škola — ZŠ a MŠ T. G. Masary-
ka Hlavečník, okr. Pardubice — již druhým
rokem přispívá k té správné vánoční ná-
ladě, a proto jsme adventní čas roku 2012

prožili přípravami na Vánoční večer pl-
ný hudby, tance a poezie. Kromě nácvi-
ku jednotlivých vystoupení jsme v rámci
Adventních dílen vyrobili zboží pro náš
jarmark, který je součástí Vánočního ve-
čera. Zde nám pomáhali také rodiče. Ve-
čer 20. prosince pak ve spíše přeplněné
než plné tělocvičně proběhla dlouho oče-
kávaná akce. Zazněly známé i méně zná-
mé vánoční písně a melodie, vystoupilo
několik instrumentalistů, recitátorů, ta-
nečních párů a dva nadějní moderátoři.
Výtěžek z trhu i představení putuje tra-
dičně do kasy sdružení rodičů při naší
škole, které dětem přispívá na vzdělá-
vací akce a volnočasové aktivity. Letoš-
ní námaha spojená s přípravou byla pro
nás zúročena hned trojnásobně. Po vyda-
řeném Vánočním večeru ve škole, jsme
hudební část vystoupení zopakovali na
koncertě v kostele v Řečanech nad La-
bem a koncem ledna pak ještě s obdob-

ným programem vystoupíme v Domově
důchodců v Kolíně. Zde se naše návště-
vy pomalu stávají tradicí. Závěrem je nut-
né dodat, že vše připravují děti zcela do-
brovolně, a snad proto se jim daří předat
svým posluchačům trochu té radosti a kli-
du do duší.

Hudební zima v Hlavečníku
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! Akce pro děti 

Milí čtenáři,
do nového roku jsme pro rodiny s dětmi z Přelouče a širokého
okolí přichystali několik novinek. Protože nám skupina mimi-
nek již poněkolikáté povyrostla, otevíráme další skupinu pro
maminky s miminky, a to s názvem „MOTÝLCI“. Je určena
pro miminka od 0 do 5 měsíců a jejich maminky a nově i pro
těhotné maminky, které mají zájem se dozvědět o správné ma-
nipulaci s miminky, o tom, jak je možné s nimi cvičit, a také se
naučí základy baby masáže. Část programu je věnována také
diskuzi, která je pro maminky s miminky v tomto období vel-
mi důležitá. Hodinu vede certifikovaná laktační poradkyně s kur-
zy správné manipulace s miminky, cvičení s kojenci a batolaty
a kurzy baby masáží.

Nově jsme navázali spolupráci s paní Ladou Čejkovou,
která u nás povede pravidelné KURZY TVOŘENÍ PRO ŽENY.
Nejbližší kurz se koná 5. 2. a 19. 2., vždy od 16.30h. Půjde o kurz
Korálkování, kde se naučíte techniku zvanou ketlování, a vy-
robíte si náramek a náušnice. Podrobnosti naleznete na na-
šich webových stránkách. 

Tanec, hry, soutěže, odměny, kolo štěstí, hrací část (hračky,
skluzavka, tunely, balóny, koutek pro miminka). Vhodné pro
děti od 0 do 6 let a jejich sourozence. Sledujte naše webové
stránky a letáky ve městě, kde se dozvíte termín karnevalu a dal-
ší podrobnosti. Program i hlasitost akce je přizpůsobena ma-
lým dětem. 

Termín a další podrobnosti se dozvíte v měsíci únoru z na-
šich webových stránek, z hlášení městského rozhlasu, z letáků
ve městě a z příštího vydání Roštu. 

Další nabídka našeho centra je poskytování PSYCHOLO-
GICKÉHO PORADENSTVÍ maminkám či tatínkům s malými
dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. V případě zá-
jmu o psychologické poradenství kontaktujte koordinátorku
centra, která Vám zařídí kontakt s naší sluníčkovou paní psy-
choložkou.

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

Pro naše nejmenší chystáme na měsíc únor

KARNEVAL
PRO NEJMENŠÍ ROBÁTKA ☺.

Na měsíc březen připravujeme 

BURZU DĚTSKÉHO
A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ, 

POTŘEB A HRAČEK.
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Od měsíce září dále naše centrum nabízí LAKTAČNÍ PO-
RADENSTVÍ. Laktační poradkyně nabízí i dojezd za mamin-
kami domů v okruhu 10 km od Přelouče. Kontakt na ni je
Ilona.kubova@seznam.cz nebo tel. 605 515 924, na kterém si
můžete objednat osobní konzultaci. 

Nebojte se kontaktovat laktační poradkyni, je zde pro Vás ☺.

Od měsíce dubna pro Vás chystáme pravidelné KURZY DĚT-
SKÝCH MASÁŽÍ dle metodiky Mgr. Jany Hašplové. Kurzy pove-
de vyškolená absolventka kurzu Masáží dětí a kojenců. Masá-
že miminek je možné a vhodné provádět již od porodnice, na
kurz se tedy lze hlásit již v těhotenství a nácvik provádět na
panence. Masáž je vynikajícím způsobem komunikace s dítě-
tem, rozvíjí pocit lásky a bezpečí, přispívá k podpoře spánku, ke
zklidnění, ke zlepšení stavu pokožky (vhodné u exematických
dětí). Napomáhá dětem k lepšímu dýchání, zažívání, podporu-
je funkci krevního oběhu a nervové soustavy. Rozvíjí dítě po-
mocí dotyku, zlepšuje jeho psychomotorický vývoj, podporuje
rozvoj mateřského instinktu. Přesné termíny kurzů naleznete
na našich stránkách v měsíci březnu. 

Přij�te se k nám podívat, těšíme se na Vás a Vaše děti ☺. 

Dramatický soubor Základní umělecké školy Přelouč
Vás srdečně zve na obnovenou premiéru 

divadelní hry bratří Čapků „Ze života hmyzu“
v režii p. Zdeňka Rumpíka. 

Představení se uskuteční v neděli 10. února 2013 
od 16.00 hodin ve velkém sále Občanské záložny.

Skupina Šnečci 10 - 14 měsíců

Skupina Berušky 5 - 9 měsíců

Kuličkový bazének

Cvičeníčko s pohádkou

Inzerce



Téměř sedmdesát zajímavých a jedi-
nečných fotografií kořenových útvarů vy-
stavených v Divišově vile od 1. listopadu
2012 vzbudilo velkou pozornost. Všem,
kteří na vernisáž do Divišovy vily přišli,
bylo jasné, že fotografie jsou z míst, kte-
rá nikdy nenavštívili a nikdy neviděli. Zá-
běry pořízené většinou z pískovcových
jeskyní na území NPR Adršpašsko-teplic-
kých skal, Děčínské vrchoviny, Lužických
hor a Broumovských stěn vytvořili zcela
novou, avšak reálnou spojitost se zvlášt-

ními kořenovými útvary. Ostatně podle
těchto útvarů rostoucích v podzemních
prostorách byla tato výstava nazvána „Ko-
řenové krápníky.“ Návštěvníci vernisáže
ocenili promyšlené texty pod každou
z fotografií, protože velmi dobře přiblí-
žily místa, z kterých tyto zvláštní živé
organismy pocházejí. Že kořenové kráp-
níky jsou opravdu fenoménem, potvrdi-
la všem účastníkům vernisáže i slova

autorů výstavy. Příroda a krajinná sce-
nérie, různé situace, také příběhy zazněly
z přednášky od zoologa a botanika Jiřího
Rejla a biospeleologa Romana Mlejnka.
Především jsme se dozvěděli, jak vzniká
kořenový krápník. Podmiňuje ho přítom-
nost kořenů stromů, které zasahují do
prostoru jeskyně a pravidelný skap vody,
kdy voda dopadá přímo na kořen. Z ko-
řenů postupným vrstvením vyrůstá hus-
tá sple^ rozvětvených jemných kořínků
směrem vzhůru proti kapající vodě. Sou-

částí výstavy je i přehled bibliografie, kte-
rý přímo odkazuje na mnoho odborných
i populárních článků s touto tématikou.
Včetně podrobného a krásného článku
v časopisu Živa 5/2012 od Jiřího Rejla.
Biospeleologovi Romanu Mlejnkovi se
při zoologickém průzkumu v Národní pří-
rodní rezervaci Adršpašsko-teplické ská-
ly v roce 2006 podařilo odkrýt největší
pískovcový podzemní systém v Evropě,
který spolu se speleologem Vratislavem
Ouhrabkou zmapovali a symbolicky po-
jmenovali po vládci moří Poseidonovi.

A právě v tomto podzemním labyrin-
tu se ukrývá velké množství kořenových
krápníků, včetně toho největšího, který
má 70 cm na výšku.

Podle slov Romana Mlejnka jsou v la-
byrintu Poseidon mimo kořenové kráp-
níky i pozoruhodní drobní živočichové,
především pavouci a brouci, kteří jsou po-
zůstatky doby ledové. Nově objevné pod-
zemí v Národní přírodní rezervaci Adrš-
pašskoteplické skály nejsou přístupné
veřejnosti, protože by to znamenalo vý-
razné narušení jedinečných přírodních
podmínek a také zvýšené nebezpečí úra-
zu návštěvníků, navíc jsou v mimořádně
nepřístupném terénu. Nesporně i proto
se rozhodli oba zoologové, fotografové
a autoři výstavy Kořenových krápníků Ji-

ří Rejl a Roman Mlejnek své obdivuhod-
né záběry z nejbohatší známé světové
lokality na kořenové krápníky tohoto dru-
hu představit veřejnosti v Divišově vile.
Kdo navštívil Divišovu vilu od 1. listopa-
du 2012 do 12. ledna 2013, ten viděl prv-
ní výstavu kořenových krápníků v České
republice. K mocným zážitkům z výsta-
vy kořenových krápníků se přidaly i silné
dojmy z tónů a podmanivého rytmu hu-
debních nástrojů, které rozezněli žáci
a jejich učitelky hudby Iveta Trojanová

a Jana Nováčková. Hudba prostoupila
vernisáž Kořenových krápníků upřímnou
sdílností a srdečným optimismem. Otev-
řela příjemnou atmosféru, kterou cítili
všichni přítomní spolu s osvědčenou po-
hostinností majitelů Divišovy vily. Man-
želé Kyselovi jsou nejen pohostinní, ale
jsou hlavně nadšenými kulturními ini-
ciátory. Takže výstava Kořenové krápníky
nezůstala dlouho v Divišově vile osamo-
cena. K fenoménu fotografií kořenových
krápníků byla od l. prosince 2012 přidá-
na roztomilá a vřelá stvoření - medvídci.
Kde se vzaly v Divišově vile medvídci -
- hračky, které mají rádi jak jsem si zjiš-
^ovala velcí i malí, staří i mladí? Přivezla
je z Prahy na pozvání manželů Kyselo-
vých do Přelouče paní Eva Šímová sbě-
ratelka medvídků. Sama o nich na svém,
moc pěkném www.medvídkování.cz na-
psala: ,... jsou to symboly naděje, že svět
zase může být správný a spravedlivý, sta-
čí tomu jen uvěřit.‘ Nadšená sběratelka
roztomilých hraček, paní Šímová nazva-
la svou výstavu v Přelouči - Adventní
Medvídkování Evy Šímové. Přivezla do
Divišovy vily téměř čtyři sta malých i vel-
kých, nových a starých medvídků. Vlast-
ní největší sbírku medvídků u nás a tak
není divu, že si o nich z celého srdce
přeje napsat knížku. Největší sběratelka

26 Přeloučský ROŠT

! Kultura 

Inzerce

Kořenové krápníky a Medvídkování 
v Divišově vile



medvídků v Čechách si je jistá, že se žád-
né hračce nedostalo tolik lásky, něhy, po-

zornosti, a že žádná hračka neobklopo-
vala dětské postýlky tolik jako medvídci.

Říká: „Vzpomeňme si na maminky, ba-
bičky, tety jak statečně naše miláčky oblé-
kaly. Pletly, háčkovaly a šily různé med-
vědí modely.“ Že to všem medvídkům
slušelo, mohli návštěvníci obdivovat od
1. prosince v Divišově vile. Na malé ply-
šové zázraky nebyly zvědavé jenom dě-
ti, přišli se na ně podívat také dospělí
panové a dámy. Vždy^ od roku 1905 se
stali medvídci nejoblíbenější hračkou jak
kluků, tak holčiček. Jejich kouzlu lze těž-
ko odolat, tak to napsali sami návštěvní-
ci do knihy v Divišově vile. 

O čem se povídalo a jaká hudba zně-
la v prosinci 2012 v Divišově vile se do-
zvíte v příštím článku časopisu Rošt.     

Marcela Danihelková
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Leden v Jakub klubu
Tématem zimního měsíce ledna je samozřejmě „ZIMA“.

Kuželky
Za laskavé podpory některých členů SK Kuželky Přelouč

jsme byli koulet kuželky, kdy si děti osvojují sportovního ducha
v rámci soutěžení o vyšší skóre mezi dvěma družstvy.

Turnaj v ping pongu
Přihlásili jsme se na turnaj v ping pongu, který pořádá sdru-

žení nízkoprahových zařízení Pardubického kraje PRAŽEC08,
jehož je naše zařízení také členem od září loňského roku. Ten-
to turnaj proběhne o jarních prázdninách a o jeho výsledcích
Vás budeme samozřejmě informovat.

Plánované aktivity 
Plánujeme rozšířit naši nabídku aktivit o cvičení zumby ne-

bo jógy. S našimi dobrovolníky jsme přihlásili projekt na tur-
naj ve florbalu, který bychom pořádali společně s NZDM Klub
Malého Bobše v Jaroměři.

Preventivní programy na leden
V lednu jsme s dětmi diskutovali na témata „Nebezpečí,

která na nás v zimě číhají“ a „Tři králové a Tříkrálová sbír-
ka“. Zimní radovánky samozřejmě přinášejí různá nebezpečí,
která na děti číhají, například bruslení na zamrzlých rybnících,
kde hrozí propadnutí ledem, nebo kluzké chodníky a s tím spo-
jené nebezpečí zranění končetin při pádech, nebezpečí zraně-
ní kusy ledu, které mohou při neodklízení ze střech domů pa-
dat na chodníky před těmito domy. 

PROVOZ PŘES JARNÍ PRÁZDNINY CELÝ TÝDEN
Ve dnech JARNÍCH PRÁZDNIN tj. 4. - 8. února 2013 bu-

de klub otevřen denně od 9 do 16 hodin. Připravujeme zají-
mavý program na každý den. Uspořádáme turnaj ve florbalu
a stolním tenise v rámci sdružení NZDM Pardubického kraje,
přesné termíny budou včas zveřejněny, Těšíme se na hojnou

účast dětí. Tradiční aktivity výtvarné, tanec, zumba, jóga a pre-
ventivní program „Zdravý a nezdravý způsob života“.

tým Jakub klubu

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
Klub aktivní senior měl první setkání v roce 2013 až 15. led-

na. Všichni přítomní vzpomínali na krásné procházky a výlety
na podzim minulého roku. V zimním nečase bylo velmi příjem-
né při šálku čaje nejen povídat,ale i pokoušet se vytvořit zase
něco nového. Tentokrát jsem nabídla dámám pletení z papíro-
vých roliček. Učili jsme se úplné základy všechny stáčení prouž-
ků papíru a vytvoření základu budoucí krabičky. Shodly jsme
se na tom, že příští setkání bude pokračovat už za 14 dní tj.
29. 1. Chceme zvládnout některou z dalších technik začátku
i dokončení výrobku. Všechny přítomné se už těší hlavně na
jarní výlety a vycházky.

Setkání v únoru bude v úterý 12.2.2013 dopoledne v Ja-
kub klubu.

Hana Kubátová

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Hledáme nové dobrovolníky na rozhovory

se seniory v Domově u Fontány, nebo v do-
mácnostech našich klientů, kteří jsou sami
a uvítali by návštěvy dobrovolníka. Pokud se
cítíte více na práci s dětmi, nabídneme vám

možnost realizovat se a připravit si aktivity pro děti v Jakub klubu.
Pro nové zájemce o dobrovolnickou práci plánujeme škole-

ní s psycholožkou Mgr. Evou Bicanovou Základy psychologie
a efektivní komunikace pro dobrovolníky a pomáhající profe-
se, a to některou sobotu v březnu. Seminář se uskuteční podle
počtu nových zájemců o dobrovolnickou činnost. 

Pro bližší informace jsme k dispozici na mailové adrese
charita.prelouc@gmail.com nebo na tel. 731 402 371.

V loňském roce bylo v našem Dobrovolnickém centru aktiv-
ních 69 dobrovolníků a celkem odpracovali 1212 dobrovolnic-
kých hodin. Moc děkujeme i za všechny, pro které svoji činnost
vykonávali a mnozí dobrovolníci i nadále vykonávají.

Zdenka Kumstýřová
koordinátorka DC
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
A je to za námi! Tříkrálová sbírka s datem 2013 je u kon-

ce. Měsíce náročných příprav zakončilo ve středu 9. ledna
rozpečetění a následné počítání kasiček, se kterými ve dnech
4. - 8. ledna 2013 přicházeli do domácností Kašpar, Melichar
a Baltazar.

Rtu^ teploměru se po celou dobu sbírky držela nad nulou,
což je na leden příjemná teplota. Jen v úterý, poslední den sbír-
ky, se koledníci vraceli díky dešti a větru pěkně promrzlí. Dal-
ším dnem, kdy byly pláště králů zmáčené deštěm, byla neděle.
Ostatní dny nám počasí přálo, což také určitě přispělo k velmi
pěknému výtěžku letošní Tříkrálové sbírky.

Kolednicí zavítali do 38 obcí a s 89 pokladničkami na-
vštívili spoustu domácností. Mnoho dveří i srdcí před nimi ale
bohužel zůstalo zavřeno. O to víc si vážíme těch, kteří jakou-
koli částkou přispěli a mají tak velký podíl na tom, že se našim

koledníkům podařilo vybrat 128 049 Kč, což je o 548 Kč více
než v loňském roce. DĚKUJEME!! Ráda bych vyzdvihla výtěž-
ky v obcích Břehy, Semín, Strašov a Zdechovice, které se vyšpl-
haly k hranici 7000 Kč a více.

Množství lidí, kteří přispěli ke krásnému výtěžku, je oprav-
du velké. Jsou to učitelé a ředitelé spolupracujících škol, řada
dobrovolníků, rodiče koledníků, pracovníci Charity i jednotli-
vých obecních úřadů, organizátoři v některých obcích. Patří jim
všem VELKÝ DÍK!

Zvláštní poděkování bych ráda věnovala paní učitelce Blan-
ce Smolíkové a p. Stráníkové z obce Semín, které si organiza-
ci ve své obci zajistily sami a jejich výtěžek byl úžasný. Stejně
tak si sami zorganizovali sbírku na Klenovce, kde si poděko-
vání zaslouží p. Skala a p. Vachek a jejichž výtěžek byl rovněž
obdivuhodný. V obci Litošice svůj volný čas ve prospěch sbír-
ky věnovala, jako každoročně, p. Soňa Cestrová a podařil se
opět velmi pěkný výtěžek. Uvítali bychom takovouto pomoc ze
strany obcí i v příštím roce a hlavně ve větším rozsahu. Snad se
nám to podaří.

Nejvíc bych ale chtěla poděkovat samotným koledníkům
z řad žáků základních škol Přelouč, Břehy, Řečany n. Labem,
Semín, Choltice, Zdechovice, Živanice a Gymnázia a SOŠ Pře-
louč. Navzdory nepříznivému počasí i nepříjemným lidem věno-
vali svůj čas i v odpoledních hodinách a víkendech dobré věci.
BYLI SKVĚLÍ a s řadou z nich jsme se sešli v pátek 11. 1. 2013
v kině Přelouč, kde jsme pro ně odměnou připravili film Kou-
pili jsme ZOO. Děkujeme tímto také firmám BONTON FILM Pra-
ha, SUMO Přelouč, a p. Luňákovi ze STAVEBNÍHO PODNIKU
Přelouč, kteří tuto odměnu finančně podpořili.

Tříkrálová sbírka 2013 bude za chvíli minulostí, ale její vý-
těžek bude pomáhat po celý rok. Dovolím si už nyní vyslovit
přesvědčení, že i při nadcházející Tříkrálové sbírce počátkem
roku 2014 se najdou dobrovolníci a lidé dobré vůle, kteří se
budou svou osobní účastí podílet na jejím zdárném průběhu
a spolu s mnoha štědrými dárci a pozitivním přístupem vytvo-
ří pro koledníky přátelské a laskavé ovzduší. 

S poděkováním a přáním zdraví, pokoje a dobra 
Bc. Monika Krejčíková
koordinátora sbírky 2013

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 
CHARITA PŘELOUČ

VÝTĚŽEK SBÍRKY 128 049 Kč
z toho:

Přelouč 27 601,- Kč * Brloh 580,- Kč * Břehy 6 788,- Kč *
Choltice 4 813,- Kč * Chvaletice 2 914,- Kč * Jankovice, Kozaši-
ce 3 088,- Kč * Kladruby n./L. 1 503,- Kč * Klenovka 2 995,- Kč
* Labětín 1 470,- Kč * Lhota p. Přeloučí 510,- Kč * Lipolti-
ce 4 388,- Kč * Litošice 1 980,- Kč * Lohenice 2 531,- Kč * Jedou-
sov 315,- Kč * Malé Výkleky + Chýš^ 3 189,- Kč * Mělice 1 680,- Kč
* Mokošín 1 512,- * Poběžovice 290,- Kč * Přelovice 650,- Kč *
Rohovládová Bělá 5 443,- Kč * Řečany n./L. 5 627,- Kč * Semín
9 469,- Kč * Sopřeč 1 754,- Kč * Spytovice 792,- Kč * Strašov
7 918,- Kč * Svinčany 1 769,- Kč * Škudly 550,- Kč * Štěpánov
1 047,- Kč * Tupesy 250,- Kč * Turkovice + Bumbálka 2 192,- Kč *
Trnávka 1 046,- Kč * Valy 4 775,- Kč * Veselí 1 716,- Kč * Voleč
4 777,- Kč * Zdechovice 7 349,- Kč * Živanice, Nerad 2 778,- Kč

Velký dík patří všem koledníkům, dobrovolníkům
i Vám všem, kdo jste přispěli !!!
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☺ RADOSTNÝ A BOLESTNÝ †
Milí Přeloučští, konečně za-

čala pořádná „Ladovská“ zima
a cítíme se lépe. O vánocích i po
nich mnohé napadaly nemoci,
které si vyžádali své oběti a při-
nutily nás (i mně) ležet, potit se
a snad i trpět. Na začátku měsí-
ce hned 2. února slavíme Hrom-
nice - Svátek uvedení Páně do
chrámu. Nevím, jak to slaví v ob-
ci Hromnice u Plzně ale v církvi
je to den, kdy řeholníci a řehol-
nice slaví Den zasvěceného ži-

vota a setkávají se společně se svým biskupem v katedrále.
Pamatuji si na setkání 2. 2. 1998 s mým přítelem, mladým novo-
knězem Rostislavem v katedrále sv. Emeráma (Jimrama) v Nitře.
V sakristii jsme se s radostí přivítali, byl to náš bývalý vedoucí
Regenschori - scholy cantorum, velice oblíbený. Jako bohoslo-
vec jsem byl přidělen k asistenci ke Kardinálu Korcovi při této
mši, kde sloužil i Ros^a. Večer jsem pak dostal smutnou zprá-
vu, ze které jsem byl otřesen. Při zpáteční cestě měl autoneho-
du, při které zahynul on i jeho spolujezdec, starší kněz. Za tý-
den na pohřbu jsem „Mu“ zpíval žalm 23. „Hospodin je můj
Pastýř“, a pak s mládeží hráli na kytaru a zpívaly u hrobu až
do tmy. Střet s nákla�ákem bohužel nepřežil. Přinesením dí-
těte Ježíše do chrámu se Maria dovídá zprávu: „a Simeon jim
požehnal a řekl jeho matce Marii: „Hle, on jest dán k pádu
i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bu-
dou vzpírat, - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo na-
jevo myšlení mnohých srdcí.“ (Lukáš 2, 34-35). Maria prožívá ra-
dost z dě^átka, Simeon, že uviděl Mesiáše, ale pak promluví
i bolestnou pravdu o nepřijetí Syna Božího vlastním Izraelským
národem. Mesiáš Ježíš tento střet s �áblem jakoby nepřežil, ale
na třetí den slavíme jeho vzkříšení. On je naděje pro všechny
trpící, pro nás všechny. Panna Maria je nazvána nejenom bo-
lestnou ale i těšitelkou zarmoucených, proto hledejte potěchu
i u ní. Na závěr připomínám, že je ale i čas plesů i masopust.
Popeleční středou 13. února pak zahájíme dobu postní. Přeji vám
všem požehnaný únor, radost i naději. Váš P. Pilka Lubomír

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH 
Světový den nemocných ustanovil Svatý otec Jan Pavel II.

v roce 1993 na 11. únor, tedy na památku Panny Marie Lurd-
ské, nebo^ Panna Maria je uctívána jako Uzdravení nemocných.
Lurdy ve Francii, místo zjevení Panny Marie, od nějž uplyne
155 let, se staly poutním místem všech nemocných, z nichž
mnozí si tam vyprosili uzdravení.

Lurdy se staly symbolem Panny Marie, která, jak řekl v ro-
ce 2008 ve svém poselství k tomuto dni papež Benedikt XVI.,
„trpí s těmi, kdo prožívají zkoušku, s nimi doufá, je jim útěchou
a podporuje je svou mateřskou pomocí.“ Světový den nemoc-
ných připomíná utrpení a nemoc jako něco, co k lidskému živo-
tu patří, ačkoli na to mnohdy chceme zapomenout. Bolest a utr-

pení jsou obecně chápány jako zlo, které nebylo Božím zámě-
rem při stvoření světa, přesto je možné i v něm nalézat smysl.

V bolesti a utrpení - tělesném nebo duševním či duchov-
ním - je někdy zřejmé to, co jsme dříve neviděli. Pro věřící je
skutečným vysvobozením z bolesti a utrpení Ježíš Kristus, je-

muž se křes^ané odevzdávají jako „naději, která nezklame“. On
je „lékem nesmrtelnosti, který uzdravuje tělo i ducha“, uvedl dá-
le Benedikt XVI. Během nemoci je často ohrožena víra člověka,
proto je třeba pozornosti a ohleduplnosti ke každému nemoc-
nému; v duchovní oblasti je v mnohých případech vyžadován
odborný pastorační přístup a schopnost empatie. I takto je mož-
né chápat odkaz světového dne, věnovaného nemocným.

Lurdy navštěvují i čeští vojáci od roku 1993 spolu s ostat-
ními vojáky armád. Tato tradice sahá do roku 1953, kterou za-
počali němečtí a francouzští vojáci, jako snahu o odpuštění,
smíření a modlitbu za mír. První „česká“ pou^ byla v roce 1903.
Češi mají i svou kapli v Růžencové bazilice Pia X., na kterou fi-
nančně přispěli. I naši dva přeloučtí farníci Martin a Joška se
před časem „náhodou potkali“ před Lurdskou jeskyní při jejich
pouti. Svět je malý. 
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Na první pohled to vypadá, že kolem
Sopřeče jsou jenom samá pole, tak to
může připadat člověku, který jede do té-
to obce nacházející se severně od Pře-
louče. Nejdříve se podíváme do historie
a pak do okolní přírody, která určitě ne-
ní jenom o polích.

Obec Sopřeč patří k nejstarším histo-
ricky doloženým místům regionu.

Z historických počátků obce je zná-
mé, že existovala snad již kolem roku
1086. V té době byla majetkem benedik-
tinského kláštera v Opatovicích nad La-
bem. Tento klášter představovala instituci,
která významným způsobem ovlivňova-
la starší období dějin celého regionu,
dnešního Pardubicka. Klášter v Opato-
vicích nad Labem zanikl r. 1421 za hu-
sitských válek. Po těchto událostech se
ves stala zástavným majetkem Diviše
Bořka z Miletínka. Později, král Jiří z Po-
děbrad využil dluhů miletínského rodu
a roku 1465 převedl tento majetek na
své syny. Vzápětí se celý majetek synů
krále Jiřího dostal do zástavy Mikulášo-
vi z Holohlav. Od něj Sopřeč i ostatní vsi
zanedlouho vyplatil Vilém z Pernštejna.
Od té doby zůstala ves stále součástí par-
dubického panství. Náležela pod tzv. Břež-
skou rychtu a doba pernštejnské vlády
v letech 1490-1560 příznivě ovlivnila je-
jí rozvoj. 

Třicetiletá válka se nevyhnula ani
Sopřeči, ale protože ves ležela v úrod-
ném kraji, tak se vrchnosti brzy podařilo
zničenou obec zalidnit. V úředních do-
kladech z poloviny 17. století jsou údaje
pro Sopřeč vykazovány spolu s menší-
mi sousedními Žáravicemi. V roce 1651
v obou vsích dohromady žilo jen osmnáct
rodin, celkem 45 osob. V tomto rozsahu
zůstala vesnice až do druhé poloviny
18. století. Hlavním spádovým centrem
v tomto období bylo pro Sopřeč město
Přelouč. V tomto období stál v čele ves-
nice obecní rychtář spolu se dvěma kon-
šeli. Ti vyřizovali různé úřední záležitos-
ti, vybírali poplatky a udržovali pořádek
a klid v obci. Volba rychtáře a konšelů
probíhala pravidelně na vesnické výroč-
ní valné hromadě.

Nové domky vyrůstaly především na
obecní půdě, zvláště v severní části ob-
ce, směrem k Žáravicům. Katastry obou
obcí byly do jisté míry propojeny. Do po-
loviny 19. století se Sopřeč rozrostla na
54 domů, v nichž žilo 437 obyvatel. 

Výsledkem revolučních událostí ro-
ku 1848 bylo zrušení roboty za výkupné

a následně v ústavních změnách dostala
své zakotvení obecní samospráva. Roku
1849 byl vydán prozatímní zákon o obec-
ní samosprávě, na jehož základě se zru-
šila funkce rychtáře a konšelů a v obci
se ustanovilo obecní zastupitelstvo v če-
le se starostou a dvěma radními.

V Sopřeči na jižním konci obce sto-
jí socha sv. Václava. Byla vysvěcena ro-
ku 1876 a jejím autorem je sochař An-
tonín Okrouhlický z Ostroměře u Holic. 

Druhá polovina 19. století se v Če-
chách nesla ve znamení probuzeného
vlasteneckého cítění. Nejen ve městech,
ale i v menších obcích čeští vlastenci za-
kládali nejrůznější spolky a Sopřeč ne-
byla výjimkou.

Dobrovolný hasičský sbor byl v Sopře-
či založen roku 1879. Ochotnický kroužek
1890. Téhož roku se v sále zdejšího hos-
tince konalo první divadelní vystoupení.

Koncem 19. století v obci propukl či-
lý pracovní ruch. Přestavovaly a stavěly
se domy a veřejně prospěšné budovy,
opravovaly se komunikace. Roku 1887
započala stavba okresní silnice od Bře-
hů k Sopřeči, která byla dobudována ro-
ku 1889.

V pardubickém okresním archivu se
dochovaly zápisy z jednání obecního vý-
boru a řada dalších písemností obecního
úřadu, proto jsou dějiny Sopřeče od roku
1904 velmi podrobně popsány.

Do nového století vstupovala Sopřeč
se 471 obyvateli a stálo zde 66 popisných
čísel. 

Na počátku roku 1908 vznikl v obci
spořitelní a záložní spolek. 

Roku 1910 se podařilo uskutečnit
komunikace v obci. Výstavba chodníků
byla schválena obecním výborem. Chod-
ník je možné pokládat za jeden ze sym-

bolů poměrného blahobytu Sopřeče na
počátku století.

Jmenovaného roku 1910 byla v obci
založena cementárna a výrobna cemen-
tového zboží. Úspěšný podnik založil Ja-
roslav Vostřel na pozemku svého domu
čp. 41.

Na začátku dvacátých let se obno-
vilo jednání o válkou odložené elektri-
fikaci a vodovodu. Elektrické osvětlení
se v obci rozsvítilo na konci roku 1924.
V březnu 1930 obec slavila 80. naroze-
niny prezidenta T. G. Masaryka. Na schů-
zi byl přednesen návrh, aby byl postaven
obecní dům, který by nesl jméno první-
ho presidenta. Masarykův dům byl v květ-
nu 1932 slavnostně v Sopřeči otevřen.
Kronika obce byla založena již roku 1773,
ale zápisy do ní končily roku 1909. Kni-
ha se nedochovala. Nová kronika je psá-
na od roku 1986. 

Po historii příroda. Botanik i zoolog
si přijde na své. Dubohabřiny západně
a jižně od obce jsou lokalitou ohrožené
okrotice bílé, je možné zde také nalézt
hlístník hnízdák jednu z našich nezele-
ných orchidejí. Zajímavou botanickou
lokalitou jsou louky pod hrází Sopřeč-
ského rybníka, atraktivní je zde prstna-
tec májový, který zatím ještě patří mezi
naše nejhojnější orchideje. Poznáme ho
velmi snadno podle skvrnitých listů. Na
přelomu července a srpna zde rozkvétá
silně ohrožený česnek hranatý. 

Sopřečský rybník je ornitologickým
rájem, na hladině můžeme pozorovat
kromě běžných druhů jako je kachna
březňačka nebo lyska černá, i druhy vzác-
né např. čírky, zrzohlávku rudozobou,
husu velkou atd. K vidění je samozřej-
mě velký nepřítel rybářů kormorán velký.
Neopakovatelné zážitky vám připraví lo-
vící orlovec říční nebo orel mořský, kte-
rý na Přeloučsku už také někde hnízdí.
Rákosiny jsou domovem chřástalů, rá-
kosníků, strnadů rákosních a dalších ptá-
ků, kteří hnízdí v rákosové džungli. Pro
znalce není překvapením nález pobyto-
vých značek vydry říční, která si pravi-
delně přijde zalovit do vod rybníka.

Zoologicky zajímavé jsou i lesy. V pe-
riodických lesních tůních byl zjištěn vý-
skyt kriticky ohroženého korýše žábro-
nožky sněžné. Kapacita stránek Roštu
je omezená, proto předcházející výčet by
měl být dostačující.

Na závěr nezbývá nic jiného než vý-
let do Sopřeče a jejího okolí doporučit.

Volně zpracováno z zápisů Petra Vorla
a jiných archivních dokumentů.

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

Sopřeč - cesta na sever



Začátkem každého nového roku se
už všichni těšíme na první sluneční dny
a suché silnice. Pomalu končí období
drobných a větších oprav na našich stro-
jích a každého již svrbí ruce na první jar-
ní vyjíž�ku. Letošní sezónu začínáme tak
jako každý rok pravidelnou testací, což
je technická prohlídka vozidel, kterou
provádí krajská testační komise. Tyto tes-
tace se konají v autoservisu Josefa Urba-
na v obci Živanice, kde jsou pro nás při-
praveny vynikající podmínky, a^ už se
jedná o zvedáky, diagnostiku apod. Ty-
to testace jsou naplánované na konec
března, popř. začátek dubna. Zde se
vždy představí i nějaký nový zajímavý
stroj, na kterém jeho majitel strávil mno-
ho večerů. 

Potom už se rozjedou akce, které
máme na rok 2013 naplánované. A^ už
se jedná o druhý ročník vzpomínkové
jízdy Josefa Josífa, na kterou zveme i ko-
legy z jiných klubů, nebo Traktory Jan-
kovice či Aviatickou pou^ na letišti v Par-
dubicích apod. Naší hlavní akcí ovšem
bude již šestý ročník Rallye Železné ho-

ry, který je naplánován na 31. srpna
opět na Masarykově náměstí v Přelou-
či. Na tuto celodenní akci Vás srdečně
zveme, nebo^ je zde k vidění na sto
krásných historických vozidel a moto-
cyklů na jednom místě. A že k nám do
Přelouče jezdí majitelé historických vo-
zidel rádi, svědčí i fakt, že většina z nich

se zúčastnila všech předešlých pěti roč-
níků.

Tímto chceme též poděkovat všem
našim partnerům a sponzorům, bez je-
jichž podpory by nebylo možno takovou-
to akci uspořádat. 

Těší se na Vás 
členové AMV Přelouč, o. s.
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! Napsali nám 

I veteránisti už myslí na novou sezónu 2013

Svou první Aerovku typ 662 jsem si
koupil jako student v roce 1966, (proto-
že byla z roku 1932, byla tehdy skoro 2x
tak stará jako já). Bylo to velmi malé au-
tíčko oficiálně jen pro tři osoby, ale čas-
tokrát nás muselo uvézt mnohem víc.
V té době podobná auta jezdila v běž-
ném provozu a nebyla ještě považo-
vána za „veterány“. S aerovkou jsem
vyrážel na kratší i delší výlety, prázdni-
nové cesty, tancovačky. Když jsem jez-

dil se svým kamarádem na jeho chatu,
měl jsem tam k parkování vyhlédnutý
malý kopeček, který stačil k nastartová-
ní auta.

Aerovka mi nepřímo pomohla i v se-
známení s mojí budoucí manželkou,
pak jsme v ní jeli od svatebního obřa-
du, později jsem v ní vozil i svou malou
dcerku. Aby však dítě jezdilo stále vza-
du „v kufru“ -  už opravdu nešlo, a tak,
ač nerad, jsem nakonec musel aerovku

Naše aerovka

Inzerce



prodat a zakoupit trochu větší auto Ško-
da Tudor, což by dnes byl také slušný ve-
terán.

Během let jsem měl různá auta, ale
náklonnost k prvnímu autu aerovce zů-
stávala. Mnohokrát jsem litoval, že jsem
ji prodal. Proto jsem si ji před několika
lety - na stará kolena - pořídil znovu. Byl
to však téměř vrak, který si vyžádal mno-
ho hodin práce, a to nejen mojí, ale i ně-
kolika dalších velmi šikovných řemeslní-
ků. A tak na veteránských akcích mohou
lidé obdivovat krásné čalounění, skvělý

lak, pěknou karoserii, výborně vypraco-
vané detaily. Jen my dva s manželkou
se dnes divíme, jak jsme se do autíčka
dříve mohli pohodlně vejít!

Velkou radost jsem aerovkou udělal
i svým dvěma vnukům, kteří si ji také
oblíbili. Za pěkného počasí chtějí často
oba, tak jako jejich máma v dětství, se-
dět na zadním sedadle „v kufru.“ Pro znal-
ce nebude novinkou, že se toto místo
nazývá sedadlem pro tchýni. Jedeme-li
vesnicemi, lidé se na nás usmívají, má-
vají nám. A to díky naší aerovčičce. Má

pro nás cenu nejen historickou, je to ta-
kový další člen rodiny!

JM
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Sport !

První víkend roku 2013 zavítali přeloučští muži „A“ na pa-
lubovky sousedních Pardubic. V sobotu 5. 1. 2013 se před-
stavili v hale týmu BK Pardubice. Úvod zápasu vycházel lépe
domácímu týmu, ale od páté minuty první čtvrtiny se přelouč-
ští začali dostávat více do hry a postupně se ujali vedení, které
udrželi až do konce zápasu. 
BK Pardubice - BK Přelouč 76 : 84 (12:25, 32:48, 52:63)
Body: Sojka 24, Zikmunda 17, Miřejovský 14, Konvalina 14

V neděli 6. 1. 2013 zavítali přeloučští na palubovku týmu
Tesla Pardubice. První čtvrtina zápasu byla zcela vyrovnaná, ale
domácí byli většinou o krok napřed. Ve druhém období si naši
hráči vytvořili až šestnáctibodový náskok a vše spělo k dobré-
mu výsledku pro přeloučské. Po poločase však došlo ke změ-
ně v herní taktice domácích, kteří nakonec dovedli utkání do
vítězného konce.
Tesla Pardubice - BK Přelouč 72 : 58 (18:15, 27:38, 48:46)
Body: Sojka 14, Miřejovský 13, Konvalina 12

Muži „B“ pak zahájili rok o stejném víkendu jako muži „A“,
ale na domácí palubovce. V sobotu přivítali tým TJ Sokol Jílem-
nice. Bohužel utkání s tímto silným soupeřem bylo pozname-
náno absencí několika opor a výhru si tak z Přelouče odvezlo
družstvo z Krkonoš.
BK Přelouč „B“ - TJ Sokol Jílemnice 51 : 75 (8:13, 19:35, 35:52)
Body: Kubát 17, Minář 8, Kmošek 7

V neděli dopoledne sehráli muži „B“ utkání s týmem BK Trut-
nov „B“. Přestože přeloučští opět hráli bez několika hráčů zá-
kladní sestavy, bylo toto utkání již více vyrovnané. Bohužel, ví-
ce štěstí v koncovce měli hosté.
BK Přelouč „B“ - BK Trutnov „B“ 76 : 78 (22:18, 41:37, 62:60)
Body: Kmošek 24, Půlpán 17, Horák 16

Stejně jako muži „A“ zavítaly přeloučské ženy na palubov-
ky pardubických týmů. V sobotu 12. 1. 2013 odehrály své utká-
ní s týmem TJ Jeka Pardubice. Na přeloučských hráčkách se
zkraje utkání projevila měsíční herní pauza, ale postupem ča-
su se dostaly do zápasu, který nakonec i s přehledem vyhrály.
TJ Jeka Pardubičky - BK Přelouč 62 : 88 (36:49)
Body: Nešetřilová 25, Kralevičová 17, Humlová 11

Druhý den, v neděli 13. 1. 2013, hrály ženy s týmem SŠB Par-
dubice. Od začátku utkání držely hostující hráčky vedení na

své straně a v jednu chvíli vedly s rozdílem 17ti bodů. Ve dru-
hé polovině však domácí hráčky více zabraly a strhla se bitva
o konečný výsledek, který na svou stranu nakonec převážily
hostující hráčky. 
SŠB Pardubice - BK Přelouč 47 : 50 (21:31)
Body: Nešetřilová 14, T. Roubová 13, Kralevičová 9

Nejmladší hráči a hráčky týmu BK Přelouč odehráli svá
utkání pro změnu opět na palubovce v Pardubicích. Dne 6. 1.
2013 změřili své síly s týmem BK Pardubice. Jelikož se jedná
o velmi silný tým, proběhla obě utkání v duchu: „nasbírat dal-
ší zkušenosti“. 
BK Pardubice: BK Přelouč 96 : 17 (34:3, 53:10, 82:17)
Body: Barcal M. 7, Vamberský N. 3, Hejný J. 3, Kouba P. 2

BK Pardubice: BK Přelouč 111 : 13 (30:6, 61:6, 73:10)
Body: Barcal M. 7, Škarda D. 4, Vrabec J. 2

Příští domácí zápasy odehrají přeloučské týmy první únoro-
vý víkend. Přij�te je tedy podpořit do přeloučské haly. HP

BK Přelouč

Inzerce
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! Sport 

Tělocvičná jednota Sokol Přelouč
zahajuje nové odvětví sportu

BADMINTON
Volné termíny:

Pondělí 17 - 21 hod.
Úterý 17 - 18 hod.
Čtvrtek 16 - 17 hod. a 20 - 21 hod.

Sobota a neděle - během celého dne 
po dohodě tel. 466 672 218

dopoledne je volno celý týden 
mimo středy

Badminton se hraje ve velkém sále 
a k dispozici jsou 2 kurty.

Poplatek za jeden kurt je 150,- Kč za 1 hod.

Bližší informace podá p. Pacáková 
- tel. 466 672 218.

TJ Sokol Přelouč, Pardubická 734, 535 01 Přelouč
Sokolská všestrannost - oddíl Gymnastek

kontaktní osoby: 
zástupce vedoucího: Mgr. et Bc. Petra Šimková, DiS.

608 265 802
odborný cvičitel: Zdeněk Vamberský

Vyhlašuji výběrové řízení 
na pozici 2 CVIČITELŮ či CVIČITELEK!!!

V novém roce z našeho cvičitelského týmu vypadly 2 cvičitelky z důvodů zalo-
žení či rozšíření rodiny. 

Proto jsem se rozhodla touto cestou oslovit Vás všechny, kteří máte zkušenos-
ti s vedením mladých lidí v jejich volném čase (nejlépe sportu), oplýváte dobrou
náladou, jste spíše mladšího věku a velmi kreativní, máte čas každé úterý a čtvrtek
od 18. hodiny do 20. hodin. 

Pokud byste měli zájem, prosím ozvěte se na výše uvedený telefonní kontakt,
abychom se případně domluvili na dalších podrobnostech. Nebo se přímo dostav-
te ve sportovním oblečení v uvedené hodiny do tělocvičny Sokola v Přelouči. Bude
s Vámi pohovořeno o zkušenostech či praxi na podobných pozicích. Vyzkoušíte si
roli cvičitele či cvičitelky. Doba vyhlášení tohoto výběrového řízení je až do odvolání
(dokud se tedy nenajdou vhodní kandidáti či kandidátky). 

Mgr. et Bc. Petra Šimková, DiS.

Inzerce



2. 2. 2013 - 3. 2. 2013 
40. ročník - ZIMNÍ TÁBOŘENÍ
místo konání:  Hrad Lichnice 
Tradiční zimní akce nejen pro otužilce. 

2. 2. 2013 od 20:00 
SPOLEČENSKÝ PLES 
místo konání: sokolovna Horní Bradlo

2. 2. 2013 od 20:00 
MASLIVECKÝ PLES 
místo konání: Hostinec U Holubů, Vyžice
K tanci a poslechu hraje kapela p. Bera-
na. Vstupné 100,- Kč

5. 2. 2013 - 27. 2. 2013 
VÝSTAVA OBRAZŮ
místo konání: Třemošnice - Měst. knihovna
Výstava Vojtěcha Zedníka tvořícího pod
uměleckým jménem Adalberd Maure. 

9. 2. 2013 od 13:00         MASOPUST
místo konání: Míčov - Sušice 
Tradiční masopustní maškarní průvod
s večerní tancovačkou od 20.00 hodin. 

9. 2. 2013 od 20:00
PLES SIDECAR CLUBU NASAVRKY
místo konání: Hotel Šustr Nasavrky
Hrají Starý klády. Bohatá tombola.

9. 2. 2013 od 11:00
MAŠKARNÍ PRŮVOD OBCÍ 
Místo konání: Morašice
Sdh Morašice vás zve na tradiční maš-
karní průvod obcí, vycházíme od hospo-
dy Ve Dvoře. Večer od 20.00 hod. zábava
v hospodě Ve Dvoře, hraje skupina Triton.

14. 2. 2013 od 15:00 
PASOVÁNÍ DRUHÁKŮ 
Místo konání: Třemošnice - obřadní síň 
Pasování žáků 2. třídy ZŠ Třemošnice na
čtenáře.

15. 2. 2013 od 19:00 
MATURITNÍ PLES SOŠ a SOU tech-
nické Třemošnice 
Místo konání: Třemošnice - Kulturní dům
K tanci hraje skupina Artur Hlinsko.

16. 2. 2013 od 10:00 
VESELÍ VE VESELÍ
Místo konání: Veselí 
Tradiční veselý maškarní průvod. V obci
Veselí bude zase veselo po celý den.

16. 2. 2013 - 17. 2. 2013
ANTISTRESOVÝ VÍKEND 
Místo konání: Třemošnice - Lihovar - SRC
Klidné cvičení - jin jóga, hatha jóga, ve-
černí relaxace, muzikoterapie, chůze nor-
dic walking, solná jeskyně aj., vstupné:
1900,- Kč. 

16. 2. 2013 od 12:00 MASOPUST 
Místo konání: Žlebské Chvalovice 
Maškarní průvod a maškarní ples, prů-
vod tradičně začíná ve 12.00 hodin. Na
plese bude hrát kapela pana Pecky z Tur-
kovic. 

16. 2. 2013 od 20:00 
HASIČSKÝ PLES LUKAVICE
místo konání: restaurace Na Křižovatce

17. 2. 2013 DĚTSKÝ KARNEVAL
místo konání: Horní Bradlo

20. 2. 2013 od 16:30 
PŘEDNÁŠKA - PRVNÍ POMOC
místo konání: Třemošnice - MŠ - Třemánek 
Přednáška MUDr. Davida Komárka na té-
ma první pomoc při úrazech dětí a imu-
nita.

22. 2. 2013 od 20:00 
1. HVĚZDIČKOVÝ PLES 
Místo konání: Třemošnice - Kulturní dům
Ples pořádaný městskou knihovnou, slo-
sovatelné vstupenky, půlnoční překvape-
ní, k tanci hraje skupina HB, předprodej
v MěK, vstupné: 125,- Kč. 

23. 2. 2013 od 20:00 
PLES VLASTISLAV
místo konání: sokolovna Heřman. Městec
Tradiční společenský ples, vstupné 120 Kč,
předprodej v TIC Heřmanův Městec

23. 2. 2013 MAŠKARNÍ PLES
místo konání: sokolovna Horní Bradlo

23. 2. 2013 od 15:00
DĚTSKÝ KARNEVAL S KLAUNEM ÁLOU 
Místo konání: KD, Srnojedy
Zábavný dětský bál s agenturou Ahojky

23. 2. 2013 od 20:00
COUNTRY BÁL 
Místo konání: KD, Srnojedy
K tanci a poslechu hraje hudební skupi-
na Medvědi

24. 2. 2013 od 14:00 
DĚTSKÝ KARNEVAL
místo konání: Sokolovna Nasavrky
TJ Sokol Nasavrky zve děti a jejich rodi-
če na dětský karneval.

28. 2. 2013 - 8. 3. 2013 
JARNÍ BURZA DĚSKÉHO OBLEČENÍ 
místo konání: Třemošnice - Měst. knihovna

Akce v okolí 
Železnohorského regionu

v měsíci únoru 2013
3. 2. 2013 od 7:00           MASOPUST
Místo konání: Hlinsko - Blatno
(od hasičárny) Z časového důvodu a
rozšíření popisných čísel v Blatně od-
padá část Rataje. 

9. 2. 2013 od 9:00           MASOPUST
Místo konání Studnice

9. 2. 2013 od 8:00           MASOPUST 
Místo konání: Vortová

16. 2. 2013 od 7:30        MASOPUST
Místo konání: Všeradov
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