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94. schůze rady města se konala
ve čtvrtek 6. 2. 2014.

Turistické a informační centrum 
Na svém programu měli radní návrh

na změnu zřizovací listiny Kulturních
služeb města Přelouče. Rada doporučila
zastupitelstvu schválit změnu č. 3 zřizo-
vací listiny příspěvkové organizace Kul-
turní a informační centrum města Pře-
louče. Kulturní služby rozšíří s účinností
od 1.3.2014 svůj předmět činnosti o dal-
ší oblasti - informační centrum a muzejní
činnost a v této souvislosti se navrhuje
upravit nový název na Kulturní a infor-
mační centrum města Přelouče. 

Pronájem provozu 
přírodního koupaliště
na mělicko-lohenických písnících

Rada města také souhlasí s pronáj-
mem provozu přírodního koupaliště na
mělicko-lohenických písnících v sezóně
2014 za předem stanovených podmínek
jednomu provozovateli vzešlému z výbě-
rového řízení na základě cenově nejvhod-
nější nabídky. Pronajmout provozování
letního koupaliště jednomu zájemci se
jeví jako dobré řešení. Tento by musel
provádět veškeré činnosti dosud zajišSo-
vané městem, jako je pronájem mobil-
ních WC, kontejnerů, zajišSování rozborů
vody a běžného úklidu prostor. Příjem by
měl naopak z pronájmu míst ke stánko-
vému prodeji a za parkovné. Nový ná-
jemce by mohl zajištěním nových služeb
a činností místo zatraktivnit a „přitáhnout“
větší množství návštěvníků. Dá se také

předpokládat, že tento způsob provozo-
vání přírodního koupaliště by nemusel
být pro město ztrátový a bude i organi-
začně jednodušší. Pokud by se osvědčil,
je možné v něm pokračovat i v následu-
jících letech, v opačném případě je mož-
né se vrátit k tomu stávajícímu. 

Projektové řešení 
Dukelského náměstí (přednádraží)

Rada města také schvaluje způsob
projektového řešení Dukelského náměs-
tí (přednádraží) v Přelouči dle studie vy-
pracované společností M.I.S. Hradec Krá-
lové se zapracováním akceptovatelných
připomínek členů bezpečnostní a doprav-
ní komise. Součástí dlouhodobých zá-
měrů města je dopravně řešit prostor Du-
kelského náměstí. Aktuálním problémem
je hlavně nevhodné parkování před ná-
dražní budovou, ale je třeba tomuto pro-
storu jako vstupní bráně do města ze
strany železnice dát i architektonický roz-
měr. Projektant musel v rámci daných
prostorových možností vyřešit obracení
autobusů, požadovaný počet autobuso-
vých zastávek a zajistit i místa pro krát-
kodobé zastavení osobních automobilů
před nádražní budovou pro přijíždějící
či odjíždějící cestující. Prostor před ná-
dražím je náměstím. Bylo by proto vhod-
né využít spolupráce architekta - plochy
pro pěší, řešení zelených ploch, umístě-
ní stromů, vyřešení veřejného osvětlení,
mobiliáře - ve městě tyto nové věci chy-
bí. Krátkodobé stání by bylo možné řešit
i před hotelem - docházková vzdálenost
k nádraží je vyhovující. 

Výstavba (instalace) 
kogenerační jednotky 

Rada města dala také souhlas spo-
lečnosti ČEZ Energo Praha-Karlín s vý-
stavbou - instalací kogenerační jednotky
do objektu kotelny na nám. 17. listopa-
du č. p. 1518, Přelouč. Investorem a pro-
vozovatelem kogenerační jednotky bude
společnost ČEZ Energo, s.r.o. Souhlasné
vyjádření města bude sloužit jako pod-
klad pro stanovisko k připojení zdroje
k nadřazené distribuční síti ČEZ Distri-
buce, a.s. v Přelouči. K žádosti o připoje-
ní k distribuční síti je kromě souhlasu
obce/města nutný souhlas vlastníka ne-
movitosti (Tepelné zdroje Přelouč s. r. o)
a vyjádření stavebního úřadu o souladu
s územně plánovací dokumentací města.

Rada města rovněž doporučuje za-
stupitelstvu schválit třetí etapu projektu
regenerace panelového sídliště uvažova-
nou k realizaci v roce 2014. 

Dotace města pro rok 2014
Dále rada města schvaluje poskytnu-

tí dotace pro Junák - svaz skautů a skau-
tek - středisko Přelouč ve výši 50.000,- Kč
na úhradu provozních nákladů spojených
s činností žadatele v roce 2014, poskyt-
nutí dotace ve výši 25.000,- Kč pro Ro-
dinné centrum Sluníčko Přelouč na úhra-
du energií v roce 2014, 50.000,- Kč pro
Římskokatolickou farnost na opravu kos-
tela v roce 2014, 50.000,- Kč pro Česko-
bratrskou farnost na opravu kostela v ro-
ce 2014 a 25.000,- Kč pro Charitu Přelouč
na úhradu nákladů na sociálně aktivi-
zační služby pro seniory a osoby se zdra-
votním postižením s trvalým bydlištěm
v Přelouči a místních částech města. 

mh
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RADA MĚSTA PŘELOUČE

Dne 20. 2. proběhlo v zasedací místnosti MěÚ Přelouč
XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.

Rozpočtové opatření I rozpočtu města na rok 2014
Schváleno bylo rozpočtové opatření č. I rozpočtu města pro

rok 2014 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 137 801 tis. Kč
a výdaje rozpočtu budou činit 154 021 tis. Kč. Schodek roz-
počtu ve výši 16 220 tis. Kč bude pokryt financemi minulých let. 

Nabídka společnosti ČEZ Energo, s.r.o. — 
pronájem i odkup majetku Tepelných zdrojů 

Zastupitelé byli také seznámeni s nabídkou společnosti
ČEZ Energo, s.r.o. Z informací vyplývá, že ani jeden ze zástup-

ců SVJ nevyjádřil souhlas s podpisem předloženého návrhu
smlouvy o dodávkách tepla se spol. ČEZ Energo a to z důvodu
výše ceny tj. 604,- Kč/GJ. Po několika jednáních se společnos-
tí ČEZ Energo dospěly obě strany k závěru, že pro snížení ce-
ny pro odběratele by musela být zvolena cesta částečného
odkupu a částečného pronájmu majetku Tepelných zdrojů.
Společnost ČEZ Energo by odkoupila pouze ten majetek, kte-
rý bude nezbytný pro další provoz celé soustavy CZT, tedy pou-
ze nemovitost kotelny č. 10, některé části rozvodů a některé
technologie dalších kotelen. Ostatní nemovitosti a technolo-
gie by byly ČEZu Energo pronajaty pouze na dobu, než bude
vystavěna kogenerační jednotka. Nabídková cena ve výši
575,- Kč/GJ včetně DPH je v porovnání cen v rámci ČR cenou
podprůměrnou a pro odběratele výhodnou. Nutno dodat, že ani
takto stanovená cena není zárukou, že smlouvy budou pode-
psány potřebným počtem odběratelů. Samotné zrušení spol.
Tepelné zdroje bude věc mimořádně složitá ve všech přípa-

ZASTUPITELSTVO MĚSTA



dech. Ke spolupráci na této záležitosti bude muset město při-
zvat specializovaného právníka. Zastupitelstvo města souhla-
sí s realizací této nabídky. 

Změna sídla a provozovatele 
Turistického informačního centra

Rovněž důležitým bodem jednání byla změna provozovate-
le a místa turistického informačního centra v Přelouči. Hotel
Fontána, který pro město tyto služby doposud vykonával ozná-
mil, že od počátku roku 2014 poskytuje pouze dlouhodobé
ubytování a omezil proto i provozní dobu recepce. Bylo proto
nutné zajistit tyto služby jiným způsobem. V našich podmínkách
se jeví jako optimální provozovat informační centrum příspěv-
kovou organizací Kulturní služby města Přelouče v budově
č. p. 26 na Masarykově náměstí a pro realizaci tohoto záměru
zvýšit počet zaměstnanců Kulturních služeb o jednoho pracov-
níka. Ostatní pracovníci Kulturních služeb by pak byli připra-
veni spolupracovat při zajišSování požadované otevírací doby
a v případě potřeby zastoupit tohoto pracovníka v době jeho
nepřítomnosti. Organizační zajištění činnosti TIC v Přelouči
by do budoucna také velmi usnadnilo plánované zřízení nové-
ho pracovního místa pro správu a prezentaci městských muzej-
ních sbírek. Tento pracovník by zajišSoval pravidelné konání
různých výstav, které by pro návštěvníky mohl doprovázet od-
borným komentářem, čímž by se pro veřejnost zpřístupnily po
více než dvou desetiletích i sbírky městského muzea. 

Při této příležitosti byl i změněn název příspěvkové organi-
zace na Kulturní a informační centrum města Přelouče, obča-
né si tak zcela jistě brzy osvojí pojem „infocentrum“. 

Schválené dotace z rozpočtu města pro rok 2014
Schváleny byly zastupitelstvem rovněž dotace z rozpočtu

města pro rok 2014:
100.000,- pro Rugby Club Přelouč na úhradu cestovních vý-
dajů na zápasy, údržbu hřiště a na dopravu a ubytování na
sportovním soustředění.
100.000,- na úhradu pronájmu sportovní haly, na úhradu ná-
kladů za rozhodčí a na úhradu cestovních výdajů na zápasy
pro Basketbalový klub Přelouč.
100.000,- pro Orel jednota Přelouč, oddíl florbalu na úhradu pro-
nájmu sportovní haly a na úhradu cestovních výdajů na zápasy.
100.000,- Kč pro HC Jestřábi Přelouč na úhradu cestovních
výdajů na zápasy a na úhradu nákladů za rozhodčí.
160.000,- Kč pro Fotbalový klub Přelouč na úhradu spotře-
by energií na údržbu hřišS a tribuny a na úhradu cestovních
výdajů na zápasy.
100.000,- Kč pro Fotbalový klub Přelouč na pořádání 58. roč-
níku Celostátního žákovského turnaje v kopané.
300.000,- Kč pro TJ Sokol Přelouč na úhradu spotřeby energií.
100.000,- Kč pro Charitu Přelouč na úhradu nákladů na
službu Podpora rodiny, přičemž osobní náklady mohou tvořit
maximálně 80% poskytnuté dotace.
120.000,- Kč pro Charitu Přelouč na úhradu nákladů pro
materiálové vybavení a činnost dětí charitního nízkoprahové-
ho centra JAKUB KLUB, přičemž osobní náklady mohou tvo-
řit maximálně 30 % poskytnuté dotace.
100.000,- pro Stehno marine klub Pardubice na pořádání
Mistrovství Evropy a Afriky ve vodním lyžování v roce 2014. 

mh
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V roce 2013 bylo na obvodním oddělení Policie ČR v Pře-
louči evidováno 383 trestných činů, ze kterých se policistům
podařilo objasnit 247 skutků. Objasněnost trestných činů tak
činí 59,27 %. OOP Přelouč v rámci Policie České republiky,
Územního odboru Pardubice je v ukazateli objasněnosti trest-
né činnosti na prvním místě. Na skladbě trestných činů se v nej-
větší míře podílí majetková trestná činnost s 208 případy, 39 pří-
padů bylo řešeno na úseku násilné trestné činnosti, z čehož

se podařilo objasnit 35 případů. Celkem 36 případů bylo řeše-
no na úseku hospodářské trestné činnosti, objasnit se poda-
řilo 17 případů. Nebyl šetřen žádný trestný čin s rasovým, národ-
nostním nebo extremistickým motivem. Při porovnání s rokem
2012 došlo k nárůstu trestné činnosti o 50 trestných činů.

Za rok 2013 policisté OOP Přelouč vykázali 9 osob z bytu
nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou
(tzv. domácí násilí).                                                 mh

Zpráva OO Policie ČR Přelouč 
o bezpečnostní situaci za rok 2013

Dlouhodobým záměrem města je vybudovat pro sociálně
potřebné občany města tzv. sociální byty (samoživitelky s dět-
mi, ztráta bydlení z důvodu exekuce...) V současné době po-
skytuje stát na rekonstrukce i na výstavbu tzv. sociálního byd-
lení dotace pouze pro omezený okruh občanů (řešení sociálně
vyloučených romských lokalit, pro azylanty, pro občany propu-
štěné z výkonu trestu odnětí svobody), ale je předpoklad, že
v budoucích letech budou dotace jak ze státních, tak i z ev-
ropských zdrojů poskytovány pro výstavbu či rekonstrukce by-
tů i pro ostatní sociálně potřebné skupiny občanů. Již v roce
2011 dostal odbor správy majetku a infrastruktury úkol vyti-

povat pozemky ve vlastnictví města vhodných pro zamýšlenou
výstavbu sociálních bytů. V té době však město žádný poze-
mek, který by byl pro zamýšlenou výstavu nevlastnilo. V závě-
ru roku získalo však do svého vlastnictví areál bývalé firmy SVOS
a předpokládá se, že administrativní budova by na toto sociál-
ní bydlení mohla být zrekonstruována. 

Druhý vhodný pozemek by mohl být v ulici K. H. Máchy
s rozlohou 1934 m2. Na pozemku se nachází nemovitost č. p. 449,
která je rovněž předmětem odkupu. Dům má zateplenou fasá-
du, nová okna, byla započata vnitřní přestavba na 4 bytové jed-
notky 2+1 s příslušenstvím o velikosti cca 63 m2, je možnost
vybudování bezbariérových bytů v přízemí a dalšího bytu v půd-
ním prostoru, součástí je suchý sklep a prádelna. Celý objekt
se jeví jako ideální právě pro rekonstrukci i pro výstavbu další
budovy sociálních bytů.                                            mh

Plochy pro sociální bydlení



Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu
se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve zně-
ní pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmín-
kách domácností v České republice - EU-SILC 2014 (Životní
podmínky 2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto
šetření. Smyslem tohoto zjišSování je získávat dlouhodobě srov-
natelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evrop-
ských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukaza-
telů peněžní a materiální chudoby. 

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 9 962
domácnostech, z nichž se 5 962 zúčastnilo šetření již v před-
chozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty
na základě náhodného výběru počítačem. 

Vlastní šetření proběhne v době od 22. února do 11. května
2014 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetře-
ní budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném by-
tě obvyklé bydliště. 

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat prů-
kazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení
s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní
podmínky 2014 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo prů-
kazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaru-
čena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsled-
ně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb.
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a po-
dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni

pracovníci zúčastnění na zjišSování a procesu zpracování jsou
vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smy-
slu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě. 

Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených naši-
mi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu, nebo je
odkázali na pracovníka Krajské správy ČSÚ v Pardubicích, po-
věřeného řízením šetření Životní podmínky 2014 - paní Mar-
tinu Habětínkovou, tel. 466 743 436, 731 439 315.

Ing. Petr Matoušek
ředitel Krajské správy ČSU v Pardubicích
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Životní podmínky 2014 — 
výběrové šetření v domácnostech

číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

Město Přelouč realizuje ve spolupráci se Svazem měst
a obcí ČR (SMO ČR) projekt „Systémová podpora rozvoje me-
ziobecní spolupráce v ČR v rámci územních správních obvo-
dů obcí s rozšířenou působností“. Nositelem projektu je SMO
ČR a hlavním cílem projektu je položit základy pro dlouhodo-
bou a systémovou podporu meziobecní spolupráce v oblasti
samosprávných činností obcí. Projekt je plně hrazený z evrop-
ských strukturálních fondů. 

Dne 4. února 2014 proběhlo úvodní setkání starostů - zá-
stupců jednotlivých obcí v rámci území správního obvodu ob-
ce s rozšířenou působností Přelouč (dále jen ORP Přelouč).
Setkání se zúčastnilo celkem 29 starostů - zástupců obcí. Cílem
setkání bylo seznámení s projektem a nabídnutí myšlenky do-
brovolné meziobecní spolupráce. 

Úvodního slova setkání se ujala starostka města Přelouče
paní Bc. Irena Burešová. Po představení jednotlivých členů rea-

lizačního týmu následovala prezentace koordinátora meziobec-
ní spolupráce o Projektu OBCE SOBĚ, díky které byly zástup-
cům obcí představeny oblasti, na které je Projekt OBCE SOBĚ
zaměřen (tj. sociální služby, předškolní a základní vzdělávání
a odpadové hospodářství). V průběhu setkání vyjadřovala pod-
poru projektu starostka obce Řečany nad Labem - paní Ing. Mi-
chaela Matoušková. Na setkání vystoupil s prezentací také
ředitel svozové společnosti SOP a.s., pan Ivan Hrůza, který
představil a blíže ujasnil cenovou problematiku odpadového
hospodářství. 

Podstatným závěrem setkání je převažující zájem staros-
tů - zástupců jednotlivých obcí ORP Přelouč spolupracovat na
projektu (tj. 68% obcí z celkového počtu zúčastněných vyjádři-
lo jednoznačný souhlas k Projektu). 

V současné době jsou zpracovávány analýzy celého území
ORP Přelouč ve všech oblastech zaměření projektu. Výstupy
analýz budou opět diskutovány na dalším setkání starostů -
- zástupců jednotlivých obcí, které je předběžně plánováno na
duben 2014. 

PROJEKT „SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE 
MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ 

SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“

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

na pokračování úspěšného pořadu

Večer s videokronikou 
města Přelouče

dne 25. března 2014 od 18.00 hodin
ve velkém sále Občanské záložny Přelouč

Vstup zdarma



Jako každý rok přinášíme přehled druhů a množství vámi se-
braných využitelných složek domovního odpadu aS již formou
sběrných nádob, prostřednictvím sběrných surovin nebo formou
sběru žáků v základních školách a zároveň celkový přehled pro-

dukce domovního odpadu. Domovní odpad zahrnuje tyto složky
komunálních odpadů: využitelný, nebezpečný, objemný, směs-
ný. V následující tabulce je uveden přehled množství vyprodu-
kovaného domovního odpadu a to v období od roku 2009: 

6 Přeloučský ROŠT
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Produkce domovního odpadu v roce 2013

Pro doplnění výše uvedené informace uvádíme následující přehled jednotlivých druhů a množství využitelných složek do-
movního odpadu:

A v přepočtu na 1 občana:

Další tabulka představuje výši finanční odměny, kterou město obdrželo za sběr papíru, plastu, skla a za zpětný odběr
elektrozařízení:

Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že oproti roku 2012
došlo v roce 2013 ke snížení celkového množství domovního
odpadu. S tím souvisí i snížení produkce směsného a objem-
ného odpadu, bohužel ale i snížení množství odpadu využitel-
ného. U finanční odměny za sběr papíru, plastu, skla a za zpět-
ný odběr elektrozařízení došlo rovněž v loňském roce k poklesu. 

Následující informace se stále opakují, ale z hlediska pří-
stupu k problému nakládání s odpady je neustálé opakování

jistě na místě. Snahou občanů by mělo být důsledně vytřídit
a předat k dalšímu využití co největší množství využitelného
odpadu. Jedině tak bude snižováno množství odpadů ukláda-
ných na skládku bez dalšího využití, neboS od částky za sběr
a svoz směsného odpadu se odvíjí i maximální výše sazby míst-
ního poplatku za odpad. Do popelnice nebo kontejneru na směs-
ný odpad patří pouze odpad po důkladném vytřídění všech
nebezpečných složek (např. plechovky od barev, zbytky barev,
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oleje, léčiva), všech využitelných složek (papír, plast, sklo, tetra-
pak, bio, železo, textil, obuv) včetně všeho použitého elektro-
zařízení (např. fény, varné konvice, toustovače, radiopřijímače,
zářivky). Město Přelouč v tomto směru neustále zlepšuje pod-
mínky pro to, aby občané mohli třídit s co nejmenším úsilím.
V loňském roce mohli občané využívat i tři červené stacionár-
ní kontejnery, které umožňují odevzdat vysloužilé malé spo-
třebiče blíže místu jejich bydliště. Druhým rokem probíhal svoz
použitého textilu prostřednictvím bílých kontejnerů; z důvodu
velkého zájmu byl zdvojnásoben počet těchto kontejnerů.
K dalšímu využití tak bylo předáno o cca 10 t použitého textilu
více, než v roce 2012. V rámci zpětného odběru bylo občany ve
sběrném dvoře odevzdáno 660 ks použitých velkých elektro-
zařízení.

Tak ne...

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

Na závěr bychom chtěli vyzvat všechny občany k tomu, aby
neukládali odpad na zem mimo kontejnery; obzvláště odpad,
který do kontejnerů na tříděný odpad nepatří. K odkládání ob-
jemného odpadu na místech, která k tomu nejsou určená, ne-
ustále dochází, a to i přesto, že již od roku 2007 je občanům
k dispozici sběrný dvůr v ulici Pardubické. Otevírací doba sběr-
ného dvora je: 

pondělí 13 - 17 hod.
středa: 10 - 15 hod.
pátek: 13 - 17 hod.
sobota: 08 - 12 hod.

Na sběrném dvoře mohou občané Přelouče zdarma kro-
mě již zmíněného objemného odpadu, odkládat odpad nebez-
pečný, bioodpad, použité elektrozařízení a za úplatu stavební
suS (65 Kč za 100 kg).

Při prováděném monitoringu stanovišS na tříděný odpad
jsme se setkali se spoustou různých předmětů, od toaletní
mísy, přes pneumatiky, koberce, pytel s parožím až ke zvířecí
lebce. A vždy to je pohled opravdu nelichotivý. V případě, že
se bude situace opakovat, bude na nejvíce znečišSovaná sta-
noviště umísSována fotopast a následně vyvozovány důsledky
takovéhoto chování. Odklízení pohozených odpadů ze stano-
višS stojí město a technické služby nemalé finanční prostředky;
technické služby navíc čas, který by mohly využít k jiné smys-
luplnější činnosti. Jak je vidět z fotografií, lze odpad třídit i bez
toho, aby pohled na stanoviště k třídění odpadů spíše odpu-
zoval, než lákal.

Tak ano...
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Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje
pro místní části města Přelouče svoz komunálního velkoob-
jemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení po-
cházejícího z domácností v rámci zpětného odběru.

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

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

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

Tento mobilní svoz bude probíhat podle následujícího har-
monogramu: 

Termín svozu: sobota 22. března 2014

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

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

v pondělí 24. března 2014
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

- město Přelouč

v pondělí 31. března 2014
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Kvalitu bydlení ovlivňuje nejenom vybavení domácnosti, ale
i způsob jejího osvětlení. Je třeba zajistit nejen potřebný světel-
ný komfort, ale také musíme brát ohled na spotřebu elektrické
energie. 

Podle informací společnosti EKOLAMP, která zajišSuje zpět-
ný odběr a ekologickou recyklaci osvětlovacích zařízení, spo-
třebovávají úsporné světelné zdroje o 25-90 % méně elek-
trické energie v porovnání se standardní žárovkou. Kvalita
světla, které poskytují, je navíc stejná.

Klasické wolframové žárovky proto byly postupně nahra-
zeny úspornými světelnými zdroji: jde zejména o kompaktní
a lineární zářivky a světelné zdroje na bázi LED technologie.
Ty nabízejí potřebný světelný komfort a zároveň šetří elektric-
kou energii. S rapidním růstem počtu úsporných žárovek proto
roste také potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy doslouží:
obsahují totiž malé množství toxické rtuti.

Úsporky se musí odborně recyklovat
Zatímco vysloužilé wolframové žárovky bylo možné hodit

do koše společně se směsným odpadem, úsporné světelné
zdroje je třeba odborně zlikvidovat. Zásadním důvodem pro
recyklaci je toxická rtuS, která je uvnitř světelného zdroje ne-
škodná a pro svícení nutná. 

Zdraví a životní prostředí rtuS ohrožuje jen při neodborné
likvidaci a pouze ve vysokém množství. V úsporných zářivkách
je rtuti jenom zanedbatelné množství (cca 2-5 mg), například
v klasickém teploměru je rtuti 500krát více. Dalším důvodem
k recyklaci je obsah cenných druhotných surovin. 

V Česku lze nefunkční úsporné světelné zdroje vrátit v ja-
kémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech obcí či
do malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních
centrech, úřadech nebo v řadě firem. 

Více informací o rozmístění těchto nádob a správné likvi-
daci osvětlovacích zařízení je k dispozici na www.ekolamp.cz. 

Bohužel, kvůli nevědomosti či lenosti spotřebitelů, končí
každoročně na skládkách až 60 procent doma použitých a vy-
řazených úsporných světelných zdrojů. To představuje znač-
nou ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi skla, plastů,
kovů a zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně. Pokud by se
toto množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v ob-
jemu prakticky pěti vodních nádrží Lipno.

Rozbitá „úsporka“ není pohroma
Úsporné zářivky jsou velmi odolné a při běžné manipula-

ci únik rtuti nehrozí. Nicméně při náhodném rozbití je vhodné
místnost vyvětrat, střepy zamést například do zavařovací skle-
nice a odvézt na sběrný dvůr. V každém případě vysloužilé
zářivky, aS už rozbité nebo vcelku, do běžného odpadu ani na
skládku nepatří.

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdro-
jů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti
do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z orga-
nizace Arnika. Větší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu
i vodu, v níž se rtuS může transformovat do obzvláště nebez-
pečné organické formy, která je nebezpečná především pro
nervovou soustavu.

Mobilní svoz 
velkoobjemového 

a nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozařízení

Svoz větví

Úsporné žárovky
kvůli toxické rtuti 
do koše nepatří 



Sběrný dvůr pro odevzdávání po-
užitého elektrozařízení se v Přelouči
nachází v ulici Pardubické a je dostup-
ný jak občanům, tak živnostníkům
podnikajícím v katastru obce. Otevíra-
cí doba sběrného dvora je uvedena
v článku Produkce domovního odpa-
du v roce 2013.

O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou

organizací, která byla v roce 2005 založe-
na tuzemskými pobočkami společností
Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA
B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síU sběrných
míst a zajišUuje sběr a svoz použitých
osvětlovacích zařízení, jejich zpracování
včetně následného materiálového využi-
tí a odstranění zbytkových odpadů. Více
informací na www.ekolamp.cz.

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

K 31. 1. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská
pobočka v Pardubicích celkem 28 605 uchazečů o zaměst-
nání. Jejich počet byl o 2 234 vyšší než na konci předchozího
měsíce a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je
vyšší o 1 022 osob. V průběhu měsíce bylo nově zaevidová-
no 4 713 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více
o 1 216 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího
roku více o 507 osob. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo
8 492 uchazečů o zaměstnání, tj. 29,7 % všech uchazečů ve-
dených v evidenci. 

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické
formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/
/sz/stat.

V okrese Pardubice bylo k 31. 1. 2014 evidováno 7 785 osob.
V průběhu ledna došlo v okrese Pardubice k nárůstu počtu
nezaměstnaných o 695 osob, tj. o 9,8 %, meziročně pak byl
zaznamenán nárůst, který činil 11,3 %. Podíl nezaměstnaných
na obyvatelstvu meziměsíčně vzrostl o 0,6 procentního bodu
na 6,7 %. 

Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 1. 2014 evi-
dováno celkem 1 154 volných pracovních míst. V porovnání
s předchozím měsícem počet volných míst vzrostl o 319 míst,
tj. o 38,2 %. Volná místa jsou nabízena zejména v odvětví ob-
chodu a služeb, doprava a skladování, strojírenství, peněžnic-
tví a pojišSovnictví. Počet uchazečů připadajících na jedno vol-
né pracovní místo poklesl na 6,7 uchazeče. 

Vývoj nezaměstnanosti - okres Pardubice

Vybrané obce region Přeloučsko - Údaj o počtu nezaměst-
naných v obcích je získán ručním výběrem z IS Zaměstna-
nost + údaje ze statistiky obcí z IS Okpráce.

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Telefonický kontakt: 

Zaměstnanost: 950 144 401—406
Státní sociální podpora: 950 144 501, 502, 504
Hmotná nouze: 950 144 520, 503
Příspěvek na péči: 950 144 521
Dávky pro osoby se zdr.post.: 950 144 505, 506
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Vážení čtenáři,
jelikož se v poslední době na území města znovu setkáváme
s podvodníky, kteří využívají důvěryhodnosti starších spoluob-
čanů a následně je pod nějakou záminkou (odečet vody, ně-
jaká velmi dojemná historka ze života, apod.) okradou o často
celoživotní úspory, zařazuji do tohoto vydání několik důleži-
tých rad. 

Několik rad pro vaše bezpečí doma:
Pokud někdo zazvoní, vždy se podívejte kukátkem nebo

vhodně umístěným zrcátkem, třeba na okenním parapetu. Do-
bré je mít také namontovaný bezpečnostní řetízek na dveřích.
V žádném případě neotvírejte dveře, pokud si nejste jisti,
že osobu za dveřmi znáte!!!

ZEPTEJTE SE:
" Kdo je tam?
" Co chcete?
" Můžete se mi prokázat nějakým služebním prů-

kazem a sdělit mi vaši totožnost?

Bude-li se jednat třeba o podomního prodejce,
dejte mu na vědomí, že nic nekupujete ani nena-
bízíte!!!

Jestliže je za dveřmi neznámý člověk, který chce
rozměnit peníze nebo se dožaduje zálohy na vaši
údajnou výhru apod., zásadně neotvírejte a pře-
staňte komunikovat!!!

Nikdy nedávejte najevo, že jste doma sám(a)!!!
Máte-li jakékoliv pochybnosti, ihned volejte Městskou

policii - 156, nebo Policii ČR - 158.

Ještě několik rad pro ochranu vašeho majetku:
" Nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti!
" Cenné věci uschovejte podle možností v bezpečnostních

schránkách!
" O cennostech, které vlastníte, si po-

ři�te fotodokumentaci!
" Opustíte-li na nějaký čas svůj byt,

nevytvářejte dojem, že je opuštěný!
" Poři�te si cenově dostupné elektro-

nické zařízení (samo v určitou dobu
zapne světla, Tv, apod.)!

" Nechte si vybírat pravidelně schrán-
ku!

" V době vaší nepřítomnosti dejte klí-
če pouze osobě, které plně důvěřu-
jete!

" Nechlubte se svými majetkovými po-
měry a nedávejte zbytečně svému oko-
lí vědět, že odjíždíte a váš byt bude
opuštěný!

Chraňte si své soukromí, svůj maje-
tek a dost možná i zdraví a život před
takovými nezvanými hosty!

Ztracené dítě
Na služebnu MP se dostavila vyděšená matka, že nemů-

že najít svou osmiletou dcerku. Neprodleně bylo zahájeno ve
spolupráci s PČR pátrání po dítěti. Přibližně po půlhodině od
přijatého oznámení bylo dítě nalezeno. 

Rozbité dveře
Hlídkou byl v noci spatřen mladík, který rozbil vchodové

dveře do bytového domu. Když si všiml strážníků, dal se na útěk.
Hlídka mladíka dostihla a ztotožnila. Přestupek byl náležitě
dořešen.

Ztracení psi
V důsledku Silvestrovského „veselí“ a hlavně použití pe-

tard a dělobuchů, byli na Nový rok postrádáni čtyři psi z oko-
lí. Všichni až na jednoho, který v panice vběhl pod projíždě-
jící vlak, se nakonec vrátili do svých pelíšků.

Důvěřivý důchodce
Oznámení seniorky, že si do bytu vpustila ne-

známou ženu a tou byla nepozorovaně okrade-
na o několik tisíc korun, kdy na tuto skutečnost
přišla až po odchodu zlodějky. Bohužel ani dle
popisu se nepodařilo pachatelku nalézt a věc si
převzala k dalším úkonům PČR.

(PČR - Policie České republiky)

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

za městskou policii 
Bc. Radek Hrdý,
velitel MP Přelouč 
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1. 3. 1936 koncertoval v Přelouči pěvec Pavel Ludikar. 
2. 3. 1885 se narodil v Klatovech Josef Hais-Týnecký, spi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. 3. 1840 založil přeloučský kaplan Patočka při místní
škole městskou knihovnu. 

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

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

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

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

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

14. 3. 1916 se narodil ve Lhotě pod Přeloučí doc. Ing. Vác-
lav Matička, Csc., generálmajor, docent na Vojenské Aka-
demii v Brně, vědecký pracovník, autor četných odborných
publikací. 

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

17. 3. 1954 zemřel v Pardubících Ing. Arch. Boža Dvořák,
valský rodák (5. 5. 1864), byl hlavním architektem národo-
pisné výstavy v r. 1895 v Praze, od r. 1898 působil v Par-
dubicích. 

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

19. 3. 1910 byla v Přelouči dána do provozu síS státního
telefonu. 

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

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

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

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

23. 3. 1868 byl položen základní kámen ke stavbě cukro-
varu v Cholticích. 
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Výročí a významné události !

Březnová výročí 
a významné události na Přeloučsku — doplnění



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F. H.

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

PhMr. Jindřich Tesánek podporoval
ohrožené obce v západních Čechách při
budování spolkového domu pro tamní
příslušníky českého národa. Rovněž v Rýd-
rovicích u Lanškrouna pomáhal stavět
školu a chalupy pro chudé, podporoval
i tamní hasičský sbor, který nesl jméno
svého mecenáše „Tesánek“. 

Jindřich Tesánek zemřel v Praze dne
10. 6. 1910 v domě č. p. 31 ve Spálené uli-
ci na srdeční mrtvici. Pohřbu se zúčast-
nili zástupci města Přelouče, a to starosta
Alois Nerad s náměstkem Ing. J. V. Divi-
šem a radními Liegreem a V. Menšíkem.
Ve své poslední vůli projevil přání, aby
byl pochován na hřbitově přeloučském,
po boku svých drahých, v rodné půdě
svého domova. A jako za svého rušného
života, tak i v hodině poslední pamato-
val tento spořivý lékárník na své rodné
město a potřeby svého národa. Z části své
pozůstalosti věnoval 100.000K přelouč-
ské obci s příkazem zřídit zde vychova-
telnu pro chudé děti příslušné do Přelou-
če, na hmotné jejich podporování do
18 let věku. Požadoval, aby se jim do-
stávalo vychování a vzdělání, vyučení se
řemeslu či obchodu, aby se neodnárod-

ňovaly a slušně se živily. Výslovně bylo
zdůrazněno, že podpora není určena pro
studia na vysoké škole. Dalších 100.000 K
odkázal České společnosti lékárnické,
podpůrnému spolku lékárnickému, Ná-
rodní jednotě Severočeské, České obci
sokolské a obcím Rýdrovice a Přelouči. 

Obecní zastupitelstvo v Přelouči při-
jalo odkaz pozůstalostního řízení s povdě-
kem a usneslo se 17. 12. 1910 pojmeno-
vat k uctění památky svého šlechetného
rodáka bývalou Záloženskou třídu na
Tesánkovu, t. č. Pražskou. Dle jeho přání
pohřbilo vděčné město svého velkého
dobrodince a šlechetného člověka do
hrobu jeho rodičů a sourozenců na pře-
loučském hřbitově. Dle Ledrových „Dě-
jin města Přelouče“ měla jeho památka
přetrvat věky...

Avšak toto spíše „zbožné přání“ se
poněkud rozchází s realitou: Tesánkova
třída se vytratila z povědomí přeloučských
spoluobčanů v letech poválečných a její
obnovení nebylo iniciováno ani po roce
1989 při generální přeměně názvů míst-
ních komunikací. Rovněž z rodinného
„mini“ Slavínu (3 monumentální mramo-

rové pomníky) byl v roce 1989 odstra-
něn - údajně odvezen do Havlíčkova
Brodu postranní pomník, pod nímž jsou
uloženy pozůstatky jeho starší sestry -
paní Marie Günnerové. Lze konstatovat,
že tímto necitlivým zásahem byla vlast-
ně porušena celá symetrie tohoto vzác-
ného komplexu. Po pravdě nutno však
přiznat, že „zub času“ zlikvidoval již dří-
ve okrasnou předzahrádku s kovovým
oplocením a ozdobnými lucernami. 

O stavu muzejních sbírek v součas-
ném přeloučském nouzovém „depozitá-
ři“ postrádá autor příspěvku informaci. 

Tolik tedy k osudu našeho velkého
rodáka a dobrodince „Přeloučského střá-
dala“ PhMr. Jindřicha Tesánka. 

Pokud by se dožil spisovatel a peda-
gog F. K. Rosůlek současnosti, neuvěřil
by jistě tomu, že se tak rychle zapomíná...

František Hollmann

Prameny:
# František Karel Rosůlek „Našim i ci-

zím“ - vlastivědná čítanka pardubická
pro mládež a dospělé. 

# Josef Ledr: Dějiny města Přelouče

PhMr. Jindřich Tesánek - „Přeloučský střádal“
2. část
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Co nemůžeme vidět... !

V posledních letech lze nejen v Přelouči sledovat fenomén
farmářských trhů, které se v případě našeho města odehráva-
jí na Masarykově náměstí. Je bezpochyby správné, že se tak
děje. Současné trhy samozřejmě navazují na starší tradici.
V tomto textu se autor pokusí stručně a výběrově nastínit his-
torii této problematiky. Podle historika Josefa Ledra se v Přelou-
či konaly na základě trhového práva výroční i týdenní trhy od
13. století. Na týdenním trhu bylo možné od sedláků z okol-
ních vesnic koupit spíše zemědělské produkty, kdežto na vý-
ročních trzích byla nabídka pestřejší. V době Rudolfa II. se po-
řádaly dva výroční trhy, v době Ferdinanda III. tři. Za třicetileté
války nastal útlum, po kterém následoval velký rozvoj trhů a za
vlády Marie Terezie se v Přelouči konaly pravidelné týdenní
trhy vždy ve středu. V 19. století se připravovalo až sedm vý-
ročních trhů ročně. V roce 1926 mohli přeloučští ročně navští-
vit celkem sedm výročních trhů od března do prosince a čtyři
trhy jiného charakteru (dobytčí trh), které měly vždy pevně sta-
novený termín, který připadl na různé dny v týdnu. Výroční trh
(jarmark) byl vždy významná společenská událost, u které je
třeba zdůraznit také její ekonomický aspekt. Trhy ve své tradič-
ní podobě přetrvaly až do 20. století, kdy začal jejich význam
zvolna klesat.

Dnes představovaným exponátem je fotografie výročního
trhu, který se konal v roce 1920 na tehdejším Náměstí presi-
denta Masaryka, pravděpodobně v předjarním období. Nezná-
mý autor zachytil náměstí z pohledu od Občanské záložny
k tehdejšímu okresnímu soudu (s původní fasádou), škole, rad-
nici a lékárně. Je zřejmé, že o tento výroční trh byl mezi kupci
velký zájem - fotografie zachycuje jen část náměstí a přitom
napočítáme více jak třicet různých stánků, aS už krytých plach-
tou či nikoliv. Zájem pochopitelně projevili také zákazníci,

kterých je zde více jak sto. Na trhu byl dostupný velice růz-
norodný sortiment - od řemeslnických výrobků až po potraviny.

Rozměry černobílé fotografie jsou 13x17 cm, ve sbírkách
muzea se nachází od 40. let 20. století. 

Použitá literatura:
# LEDR, Josef. Dějiny města Přelouče nad Labem. 1. vyd. Pře-

louč: Knihtiskárna Otakara Ludvíka, 1926. 539 s.
# TETŘEV, Jan; VOREL, Petr. Pamětihodnosti města Přelouče.

1.vyd. Přelouč: Městský úřad Přelouč, 1997. s. 64.
# Příslušná evidenční karta Městského muzea v Přelouči

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

Správná odpově� na naši fotohádanku z minulého Roštu je:
Na fotografii jste mohli vidět evangelickou modlitebnu, vy-

stavěnou v roce 1870 Českobratrskou církví evangelickou, na
místě dnešního evangelického kostela, zbořena byla na jaře
roku 1904, těsně před výstavbou evangelického kostela. 

První správnou odpově� nám do redakce Roštu zaslal pan
Petr Jedlička a stal se tak naším výhercem únorové fotohá-
danky. 

A jakou fotografickou hádanku jsme si pro vás připra-
vili do březnového Roštu? 

Věříme, že odpově� pro vás bude tentokrát velmi snadná,
možná se mezi vámi najdou ještě i pamětníci... 

Na Vaše odpovědi se těšíme jako obvykle na adrese: rost@
@mestoprelouc.cz.

Procházky historickou Přeloučí

Farmářské trhy v Přelouči mají své předchůdce:
fotografie výročního trhu z roku 1920
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! Zprávy z radnice 

Daniel Král

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

Vítání občánků

Kateřina JelínkováKarla Johana �itler

Luká� Janda Richard Volný Sabina Knotková Vít Lelek

Ema Rozko�ná

Vojtěch Zapletal Vojtěch Marek



Lyžařský výcvik na Slovance
Na letošní lyžařský výcvik se mohli při-

hlásit nejen žáci 7. tříd, ale i ti starší. Když
se odjíždělo, někteří ztráceli optimismus
a báli se, že lyže ani nevybalí a vystačí si
na túry s pohorkami. Každý den se netrpě-
livě čekalo, kdy se dešSové srážky změní ve
sněhové, protože když na zbytcích mokré-
ho sněhu chtěli lyžovat všichni návštěvní-
ci střediska Severák i okolí, byla to pěkná
tlačenice. V polovině týdne se na nedočka-
vé lyžaře konečně usmálo štěstí - do Jizer-
ských hor se vrátila zima. Za mohutné pod-
pory sněhových děl mohl začít výcvik nejen
na lyžích, ale letos poprvé i na snowboar-
dech. V den odjezdu dokonce vysvitlo slun-
ce, a tak se nikomu nechtělo opustit pohád-
kově zasněženou krajinu. 

Turnaj v dámě
V naší školní družině pořádáme pravi-

delně turnaj v dámě. Letos se ho zúčastni-
lo 46 dětí ze všech oddělení. A kdo zvítězil?
1. třída: 1. Sobotka Matěj

2. Lauryn Jakub
3. Hývl Richard

2. třída: 1. Kobera Matěj
2. Novák Filip
3. Pirožek Daniel

3. třída: 1. Horký Dominik
2. Gamper Filip
3. Sejkora Jaroslav

Svatý Valentýn inspiruje
Tradiční soutěž O nejkrásnější valen-

týnské srdce se těší u žáků stálé oblibě. Po-
rota měla jako vždy nelehký úkol vybrat ze
všech nápaditých prací tu nejlepší. 

1.-3. třída: 1. Jana Kysilková 
2. Laura Tamchynová a 

Petra Forstová
3. Kristýna Hamplová. 

4. třída: 1. Magdalena Novotná
2. Adéla Oswaldová
3. Elen Vítová

5. třída 1. Aneta Švejdová
2. Aneta Kolářová
3. Markéta Novotná

Cenu za kreativitu obdržela Adéla Bla-
hová, cenu za sourozenecká srdíčka Mar-
kéta a Adéla Zatloukalovy.

6.-9. třída: 1. Alena Jánská 
2. Lucie Stříšková 
3. Denisa Ledecká a 

Kateřina Rondzíková

Cenu za originalitu si odnášejí Alena
Novotná, Vendula Mrvíková a Viola Ž�ár-
ská. Ocenění za nejsladší srdce patří Evě
Vrchotové a Anně Morávkové.

Výsledky
v okresních kolech soutěží

V jazykových olympiádách reprezento-
valy naši školu dívky z 9. ročníku. Jak se
umístily?

ČJ: 9.-12. Alena Mrvíková
13. Veronika Dušková

AJ: 6.- 8. Barbora Černovská

NJ: 2. Alena Mrvíková
7.- 8. Aneta Zemanová

Plavecký výcvik

III. A a II. B mají už svá „mokrá vysvěd-
čení“ doma, plavecký výcvik pokračuje pro
III. B a II. A.
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Základní škola Smetanova ul.



První pomoc ve školní družině
Dne 30. 1. 2014 se ve školní družině pro

všechny oddělení uskutečnila vzdělávací před-
náška na téma první pomoci. Tato přednáška
byla formou otázek, kde byly dvě odpovědi
a děti měly vybrat tu správnou. Bylo překva-
pivé, že i žáci prvních tříd znali správné od-
povědi na složitější otázky. Příští rok budou
podobné přednášky o výchově k zodpověd-
nosti za své zdraví pokračovat.

K. Nečasová, vych. ŠD

Logopedie
Nabízíme logopedickou péči žákům, kte-

ří usednou v září do prvních tříd naší školy.
Konzultace budou probíhat do konce květ-

na. Je možné se objednat telefonicky na čísle
466 958 826 (kancelář školy) nebo osobně
u p. Černohlávkové (nová budova, II. patro,
III. B).

Prvňáčci čtou devápákům
Žáci prvních tříd se těšili na své první vy-

svědčení. Na návštěvu k nim tento slavnostní
den přišli jejich starší kamarádi, žáci z devá-
tých tříd. Chtěli si poslechnout, jak se na-
učili za půl roku číst. Za každou správně pře-
čtenou větu je odměnili záložkou do knihy,

kterou jim vytvořili v hodinách výtvarné vý-
chovy. Ti nejšikovnější dostali ještě sladkou
odměnu.                      Mgr. J. Müllerová

Fotografická soutěž
Fotografická soutěž se na naší škole po-

malu stává tradicí. Letos první místo získala
Michaela Hajnová, která si vybrala portrét, dru-

hé místo obsadila Denisa Havránková, snaží-
cí se odhalit tajemství a krásu detailů, a na
třetím místě se umístila Sára Soudková.

Mgr. J. Müllerová

Nicholas Winton
V pátek 24. ledna se žáci 5. - 9. tříd naší

školy zúčastnili programu „Nicholas Winton -
- Síla lidskosti“. Poté, co byla obsazena všech-
na sedadla přeloučského kina, začala první
část programu promítáním stejnojmenného
filmu režiséra Mateje Mináče.

Celé kino pozorně sledovalo příběh anglic-
kého burzovního makléře, kterému se poda-
řilo v průběhu půl roku, těsně před začátkem
2. světové války, vypravit z Prahy, z Wilsono-
va nádraží 6 vlaků směřujících do Velké Britá-
nie, a tak zachránit 669 převážně židovských
českých dětí.Téměř žádný z rodičů těchto dě-
tí válku nepřežil.

Žáci sledovali film velmi pozorně, byli do-
jati odvahou a obětavostí pana Wintona a pře-
kvapeni jeho skromností. VždyS celých 50 let
o tomto svém záslužném skutku mlčel a ne-
být jeho manželky, která spisy s fotkami dětí
náhodou našla na půdě jejich domu, dodnes
by nevěděly „Wintonovy děti“, kdo jim zachrá-
nil život a jejich rodiny by se nemohly rozrůst
téměř na desetinásobek.

Václav Havel udělil panu Wintonovi Řád
TGM a britská královna Alžběta II. ho vyzna-
menala Řádem britského Impéria s právem
užívat titul Sir.

Nejvíce na žáky zapůsobil závěr filmu,
kdy se Nicholas Winton setkal se „svými dět-
mi“ a ty mu děkovaly za záchranu svého ži-
vota. Děti ocenily film bouřlivým potleskem.

V druhé části programu proběhla disku-
se s autorem pořadu Zdeňkem Tulisem, který
je zároveň osobním přítelem pana Wintona.

Panu Wintonovi je 103 let a i přes tento
vysoký věk je stále aktivní a užívá si ve zdra-
ví plnohodnotného života. Věnuje se své rodi-
ně a velmi rád pracuje na své zahradě. Často
navštěvuje domovy pro seniory, které spolu-
zakládal. Rád cestuje, několikrát navštívil i ČR,
kde se mimo jiné účastnil mnoha diskusí s dět-
mi i dospělými. V jižních Čechách nese jeho
jméno základní škola v Kunžaku a dokon-
ce je po něm pojmenována jedna planetka,
kterou objevili v observatoři KleS. Své naro-
zeniny se pan Winton chystá oslavit, jako již
po několikáté, letem na ultralehkém letadle.

zdroj foto: http://www.nicholaswinton.eu

Žáci naší školy se připojili ke sto třicet
tisícům mladých lidí v České republice, kteří
podepsali petici, aby byla panu Nicholasi Win-
tonovi udělena Nobelova cena míru.

Mgr. A. Školníková
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45



Klub Klubíčko
Zájmový klub pro děti od dvou let a pro jejich rodiče popř.

prarodiče. Schůzky probíhají dopoledne v DDM každý pracov-
ní den, kromě čtvrtka. Děti poznávají práci v kolektivu, zpívají
písničky, hrají pohybové hry, malují, pracují s přírodními mate-
riály a to vše pod vedením paní Blanky Leksové. Celoroční od-
měnou pro děti rodiče je možnost společného týdenního po-
bytu v Harrachově, tento rok v termínu 14. 6. - 20. 6. 2014
v penzionu Markéta.

Šachový turnaj
Finále tradičního šachového turnaje o pohár místostaros-

ty Přelouče ing. Ivana Moravce proběhlo 17. ledna 2014 v DDM.
Turnaje se zúčastnili obě základní školy a studenti gymnázia
a SOŠ. Nejprve proběhly turnaje každé školy, ze kterých po-
stoupili nejlepší šachisté do finále. Turnaj řídil šachový mág
Jiří Hon.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

Poř. č. Jméno a příjmení Škola, třída

1. Josef Lauryn ZŠ Smetanova, 5.B
2. Ivan Sotona ZŠ Masarykovo nám., 9B
3. Martin Německý Gymnázium a SOŠ, sekunda
4. Ondřej Kasal Gymnázium a SOŠ, kvarta
5. Adam Marek Gymnázium a SOŠ, sekunda
6. Ondřej Bahník ZŠ Masarykovo nám., 3.A
7. Ladislav Rössler ZŠ Masarykovo nám., 8.B
8. Robin Klusák ZŠ Masarykovo nám. 8.B
9. Miloš Šebestián Gymnázium a SOŠ, sekunda

10. Tomáš Bittner ZŠ Masarykovo nám., 5.A
11. Eliška Stárková ZŠ Smetanova, 3.B
12. Jan Kasal ZŠ Smetanova, 5.B
13. Jiří Vrabec ZŠ Smetanova, 6.A
14. Veronika Piskačová ZŠ Smetanova, 7.A
15. Štěpán Lebduška ZŠ Smetanova, 9.B
16. Michal Hývl ZŠ Masarykovo nám., 4.B

Sportovní dopoledne
Pololetní prázdniny jsme strávili s dětmi ve sportovním du-

chu. Navštívili jsme sportovní halu Přelouč, společně jsme si
zahráli florbal, sálový fotbal, badminton a míčové hry. Všich-
ni sportovci byli po zásluze sladce odměněni. 
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Dům dětí a mládeže Přelouč

Inzerce
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HARRACHOV
14. 6. - 20. 6. 2014

Dům dětí a mládeže v Přelouči 
pořádá již tradiční

týdenní pobyt pro rodiče s malými dětmi 
v Harrachově.

Penzion Markéta je vhodný pro pobyty rodin s dětmi. Na-
chází se v klidné lokalitě Harrachova, nedaleko centra. V pen-
sionu se nachází 2 až 5ti lůžkové pokoje, některé s možností
přistýlky. Každý pokoj má vlastní WC, koupelnu, TV a nabízí
možnost Wi-Fi připojení k internetu. Většina pokojů dispo-
nuje taktéž balkónem nebo terasou s posezením. Parkování je
zabezpečeno kamerovým systémem a je přímo u domu. Sou-
částí pensionu je společná kuchyňka, která je vybavena mi-
krovlnnou troubou, lednicí, sporákem, rychlovarnou konvicí
a nádobím. Kuchyňka je po celou dobu pobytu přístupná pro
ubytované. 
V areálu pensionu v samostatném objektu se nachází finská
sauna pro pět osob s nerezovým ochlazovacím bazénkem, od-
počívárnou, šatnou a parním boxem.  Pro ideální relaxaci Vám
můžeme doporučit Hot Tube - venkovní vířivku pro 5 osob
s teplotou 38 °C jak v létě tak v zimě. 

Ceny: ubytování, plná penze, pobytová taxa

Dítě do 3 let (bez lůžka, stravy)  - zdarma
Dítě 3 - 10 let 277,- Kč
Dospělá osoba 431,- Kč

Přihlásit se můžete u Blanky Leksové - 777 267 671

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

Marco Polo 
- mořeplavec

TERMÍN: 29. 6. - 12. 7. 2014
HLAVNÍ VEDOUCÍ: Jana Homolová

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

Tábor je určen pro děti od 8 do 15 let. Kapacita tábora je 45 míst
ve dvoulůžkových stanech s podsadou a podlážkou. Dále k tábo-
ru patří srub s kuchyní a zastřešenou jídelnou pro děti. U 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
holky a kluky je připraven bohatý program na téma Marco Po-
lo - mořeplavec. 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 3. 2. 2014 každý všední den od 8.00 do 17.00 hodin.
Odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku a tábor zaplatit
je třeba nejpozději do 31. 5. 2014. Platbu můžete pro-
vést osobně v DDM, nebo bankovním převodem na účet
GE MONEZ BANK Přelouč, číslo účtu 1502709524/0600,

jako variabilní symbol uvejte toto číslo 2912 
a číslo přihlášky (např. 2912- 10 je číslo přihlášky).

Pokud dojde z Vaší strany ke zrušení účasti dítěte na táboře,
jsme nuceni účtovat storno poplatek:

Do jednoho měsíce před zahájením tábora - 500 Kč. 
Do čtrnácti dnů před zahájením tábora - 1000 Kč.

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

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 14. 7. - 23. 7. 2014

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 bu-
de 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 3. února 2014, na požádání zašleme poštou.

Vyplněnou přihlášku vramte a finanční úhradu 
provejte do konce května 2014.

Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha -
- doplatek, převodem na účet číslo 1502709524/0600 

Ge Money Bank Přelouč.

Cena tábora: 3 700,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava, 
strava, ubytování, 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, 739 246 119

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

letní tábor

MOŘEPLAVCI
Termín: 13. 7. - 26. 7. 2014

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 vr-
choviny, 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 kuchy-
ní, jídelnou a klubovnou, ke hrám je také k dispozici velký dřevě-
ný 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. 2014. 

Na začátku června obdržíte podrobný seznam věcí 
a organizační pokyny.

cena tábora: 3 700,- Kč
Přihlášky obdržíte od 3. 2. 2014 v DDM Přelouč 

každý den od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.



ZPRÁVY Z VOLANTU
Únor nebyl tak chladný, jak by se na tento zimní měsíc

patřilo a tak jsme mohli celkem dost času trávit venku sporto-
váním. Během jarních prázdnin jsme se na pár dní přesunuli
do centra dění Zimních olympijských her v Sochi a sledovali
jsme v živém vysílání o sto šest úspěchy i nezdary českých spor-
tovců a fandili jsme biatlonistům, lyžařům, snowboardistům,
rychlobruslařům, hokejistům, prostě všem. Každé druhé úterý
se věnujeme výrobě keramiky. Pokaždé se učíme vytvořit něja-
ký nový kousek, hrnek, misku, atp., ale necháváme popustit
uzdu také vlastní fantazii. Každý druhý čtvrtek pořádáme v tě-
locvičně Sokola sportovní utkání o sladké odměny. Věnujeme
se hudebním aktivitám, viz. příspěvek Boba, přípravě do školy,
tanci, vyrazili jsme si zabruslit do pardubické ČEZ Arény, osla-
vili jsme několikery narozeniny a pomalu jsme začali vytvářet
a malovat dílka s jarní tématikou. Ty nejlepší kousky budou po
celý květen zdobit městskou knihovnu v Přelouči ☺ !

Kontakty
VOLANT, o.p.s., Pardubická 734, Přelouč 53501

Bc. Iva Gabrhelová, tel. 773 001 046,
e-mail: volantops@seznam.cz, www.volantops.cz

Děkujeme všem, 
kteří pro nás tento měsíc něco dobrého udělali ☺ !
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SOUTĚŽE
Jako každoročně je na zuškách únor

ve znamení soutěží, tentokrát v oborech
klavír, kytara a housle. Po školních ko-
lech, která proběhla ještě před jarními
prázdninami, se koncem února uskuteč-
ní kola okresní. Všem žákům, kteří jsou
za naši školu do těchto soutěží vyslá-
ni, držíme samozřejmě palce a přejeme
mnoho úspěchů. Kromě soutěží indivi-
duálních interpretů jsou letos vyhlášeny
i soutěže v oborech dechové orchestry,
literárně dramatický obor a výtvarný obor,
i v nich bude mít naše škola svá želízka
v ohni. Krajské kolo dechových orches-
trů vypukne ve středu 19. 3. v 9 hodin
v Záložně a zveme všechny, kteří chtě-
jí podpořit a povzbudit náš dechový or-
chestr. 

Petra Lojínová,
zástupce ředitele ZUŠ

20 Přeloučský ROŠT

! Přeloučské školství 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 
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Mateřská škola !

V uplynulém období jsme si s dětmi v naší Mateřské ško-
le Za Fontánou v Přelouči hodně vyprávěli o vesmíru. Ačkoli se
může zdát, že je to téma dost náročné, děti opravdu zaujalo.

Povídali jsme si o Slunci, hvězdách, Měsíci i planetách. Při
prohlížení encyklopedií děti zajímalo, proč hvězdy svítí, jak vzni-
kají, zanikají, jak je možné, že Slunce hřeje někdy více a jin-
dy méně, proč je den, proč je noc… Téma jsme samozřejmě
využívali v průběhu celého dne. Zpívali jsme, četli, hráli spou-
stu her. Společně jsme vyrobili i velikou raketu na cestu do
vesmíru. 

No, do vesmíru jsme sice neletěli, ale jen ve školce jsme
nezůstali. Vypravili jsme se do Planetária v Hradci Králové. To
bylo něco. Zase nové věci. Obřím dalekohledem jsme viděli
i skvrny na Slunci. V pohodlných křeslech jsme pozorovali umě-
le vytvořenou hvězdnou oblohu. I když jsme seděli stále na
místě, zažili jsme i zdánlivé otáčení oblohy způsobené rotací
Země i pohyby souhvězdí způsobené oběhem Země kolem
Slunce. Byli jsme upozorněni na planetu Jupiter, která je v tom-
to období dobře viditelná pouhým okem. V besedě s průvodcem
planetária se děti mohly ,,blýsknout“ svými znalostmi. Dokáza-
ly diskutovat a na všetečné otázky i po svém, ale logicky od-
povídat. Prokázaly, že umí přemýšlet a byly za to oceněny ná-
ležitou pochvalou.

I přes všechna nová poznání, pro nás vesmír stále zůstá-
vá tajemnou záhadou.

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935,
okres Pardubice

vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2014/2015

15. května 2014

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

CO NABÍZÍME:

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

řením na tradice
a čtyři roční období „Hrajeme si celý rok“ 

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

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

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

10. Hudebně pohybovou výchovu
11. Seznamování se základy anglického jazyka
12. Masopustní karneval
13. Předplavecký výcvik v bazénu v Chrudimi
14. Vítání jara
15. Den dětí 
16. Návštěvy divadelních a filmových představení
17. Besedu s policistou
18. Besídky pro rodiče a veřejnost
19. Výpravu za lesním skřítkem

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy v době zá-
pisu, podrobné informace podáme denně od 8.00 do 15.00 hod.
v mateřské škole nebo na tel. 466 672 019.
- rodiče si mohou vyzvedávat žádosti od 5. května do 13. květ-

na 2014 v MŠ
- vyplněné žádosti přinesou rodiče nebo zákonní zástupci dítě-

te do MŠ 15. května 2014 od 8.00 - 12.00 hod. 
- na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
- ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od zahá-

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

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

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

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

- podrobné informace naleznete na našich stránkách www.ma-
terskeskolky.cz

Cesta do vesmíru



NAUČNÁ LITERATURA
výchova
MORAR, Tamara
Moje vítězství nad autismem. 
Praha: Dokořán, 2013.

umění
Obrazy z dějin českého loutkářství. 
Řevnice; Chrudim: Arbor vitae; Muzeum
loutkářských kultur, 2012. (Laskavý dar
Muzea loutkářských kultur v Chrudimi)

genealogie
BRAUNOVÁ, Petra
Tajemství rodu. 
Praha: Česká televize, 2013.

vojenství, druhá světová válka
MOTL, Stanislav
Děti Antonína Kaliny: příběh českého věz-
ně, jehož odvaha překonala sílu smrti.
Praha: Rybka, 2013.

JUNEK, Václav
Hitler před branami: literární dokument

o povstání Němců v Čechách a na Mo-
ravě v roce 1938 a o cestě k němu. 
Praha: Olympia. 2013.

KRÁSNÁ LITERATURA
BROWN, Dan
Inferno. Praha: Argo, 2013.

MURAKAMI, Haruki
Spánek. Praha: Odeon, 2013.

MICHIE, David
Dalajlamova kočka. 
Praha: Synergie, 2013.

HANIBAL, Jiří
Neklidná duše Evy z Rožmberka. 
Praha: Knižní klub, 2013.

HOLCOVÁ, Milena
Romance na tři doby. Brno: Šalvar, 2010.

ŽIVOTOPISY
BLECHOVÁ, Olga
Waldemar a Olga: zákulisí našeho života.
Dobříč: Nual, 2013.

KRONBERGEROVÁ, Marie
Eva Urbanová: jak to všechno bylo. 
Praha: Nakl. Lidové noviny, 2013.

ROBINSON, Andrew
Muž, který rozluštil hieroglyfy. 
Praha: Slovart, 2013.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MRÁZEK, Petr
O kometě Bětě. 
Praha: Albatros, 2014.

PEROUTKOVÁ, Ivana
Mia flor: o lásce trochu jinak. 
Praha: Albatros, 2013.

CHAJDA, Radek
Fyzika na dvoře: 100 zábavných pokusů
pro každého. 
Brno: Edika, 2013.

LECREUX, Michele
Příručka pro kluky dobrodruhy. 
Praha: Mladá fronty, 2013.

J. K.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ
ve spolupráci 

s Odborem životního prostředí MěÚ Přelouč

vyhlašuje anketu

NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM PŘELOUČE 2014
15. ÚNOR - 15. DUBEN 2014

1) HLASOVAT LZE VŽDY PRO JEDEN STROM NA JEDNOM
ANKETNÍM LÍSTKU

2) HLASOVAT MŮŽE JEDNOTLIVEC I SKUPINA, VĚK NEROZ-
HODUJE

3) ANKETNÍ LÍSTEK VYRÁBÍ KAŽDÝ HLASUJÍCÍ SÁM A NENÍ
STANOVENO ŽÁDNÉ OMEZENÍ FORMÁTU NEBO ZPŮSO-
BU VYZDOBENÍ LÍSTKU

4) STROM JE TŘEBA NA HLASOVACÍM LÍSTKU JASNĚ URČIT
(zakreslit v mapě, podrobně popsat místo atd.)

Hlasovací lístky je třeba do 15. 4. doručit 
do Městské knihovny Přelouč. 

Slavnostní vyhlášení letošního vítěze proběhne 
ve středu 23. 4. 2014

* POZOR *

V letošním roce může jako bonus každý hlasující vybrat v našem městě
místo, kde by mohl být zasazen nový strom a připsat toto místo 

na zadní stranu hlasovacího lístku.
Na jednom z těchto míst pak bude vysazen stejný druh stromu, 

jako bude vítěz ankety. 
Také ostatní místa budou po uvážení odborníků vhodně využita 

k nové výsadbě.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
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Společenská kronika !

JUBILANTI
Jarmila Urbánková 98 let
Marie Bínová 93 let
Věra Svobodová 93 let
Marie Kozáčková 93 let
Vlastimil Škorec 88 let
Jiřina Roubíčková 87 let
Marie Makešová 87 let
Josef Pirožek 87 let
Josef Dvořák 86 let
Helena Nešetřilová 86 let
Marie Vojtíšková 86 let
Věra Drahokoupilová 86 let
Miloslav Holan 86 let
Jiřina Svobodová 86 let
Marie Špačková 85 let
Věnceslava Štainerová 85 let
Dagmar Špačková 80 let
Miloslava Holubová 80 let
Zdenka Doležalová 80 let
Vladislav Koudelka 80 let

František Vozáb 80 let
Věra Kličková 75 let
Marie Doležálková 75 let
Marie Kmoníčková 75 let
Eva Růtová 75 let
Bohuslav Dobřichovský 75 let
Marie Scherrerová 75 let
Valerie Čihovská 75 let

ZLATÁ SVATBA
František a Jana Musilovi 1. 2.

VZPOMÍNKA
Dne 20. 3. 2014 vzpomeneme smutného výročí,

kdy nás před 10 lety opustila 
naše milovaná manželka, maminka a babička,

paní Miluška VLACHOVÁ
z Přelouče.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a rodiny Bydžovských.

PŘELOUČÁCI
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! Tesla Přelouč 

TESLA - srdeční záležitost Přeloučáků

Pásová výroba
Technicky a technologicky nejpropra-

covanější systém výroby, ve své době vel-
mi moderní výroba. 

Na lince ve tvaru prodloužené O o dél-
ce přibližně 50 m obíhal speciální sys-

tém, poháněný elektromotory, na nichž
byla upevněna pohyblivá pole, která v ne-
konečné smyčce projížděla okolo praco-
višS, umístěných vedle nebo nad pásem
polí. 

Na začátku pasu bylo v rámu umís-
těno šasi výrobku, na konci již hotový
funkční přezkoušený výrobek, před za-
balením a expedicí. Každé pracoviště
montovalo určité díly v technologickém
sledu, nejdříve mechanika, následně elek-
trické a elektronické díly. Výsledkem dě-
lení práce jednotlivých pracovišS byla
vysoká kvalita montáže a především rych-
lost. Přesto pro zajištění trvalé kvality,
byla po určitých operacích kontrolní pra-
coviště a 100 % kontrola provedené práce
a funkčnosti smontovaných dílů. Každé
pracoviště pasu bylo průběžně doplňo-
váno potřebnými díly vyrobenými v jiných
specializovaných dílnách závodu nebo
zajišSovaných z externích zdrojů mimo
závod. Tento systém výroby umožňoval
vyloučit vadné díly před nastavením jed-
notlivých modelů a do konečné montáže
pásové výroby se dostával mnohokrát

zkontrolovaný funkční díl v požadované
kvalitě a toleranci. Do finální pásové vý-
roby se tak dostávali smontované pře-
zkoušené díly, osazené předoživené des-
ky plošných spojů, kabeláže apod. Stále
se bavíme o 60-80 létech minulého sto-
letí. Pásovou výrobu zajišSoval lidský ele-

ment - (žádná robotická činnost). Každá
směna měla mistra, seřizovače pro me-
chanickou a elektronickou část a jednot-

livě montáž pásové výroby zabezpečova-
li vyškolení pracovníci. Každé pracoviště
mělo určitou kvalifikační úroveň a je-
jich pracovníci příslušné kvalifikační
vzdělání od zaučení až po odborné vzdě-
lání. Pracovní směna pasu pracovala 8
a 1/2 hodiny denně s přestávkou na sva-
činu a oběd v celkové délce 1/2 hod. (10
a 20 minut). Pro bezchybný a plynulý chod
pásové výroby byly k dispozici tzv. zaska-
kovači, v případě výpadku pracovníka
na lince nastoupili na jeho místo. Byli to
nejkvalifikovanější a nejzručnější pracov-
níci, neboS museli znát všechny operace
příslušné části montáže, tj. mechanické
části nebo elektronického nastavení, kon-
troly a funkce výrobku. Počet vyrobených
přístrojů byl dán zručností jednotlivých
pracovníků, rychlostí montáže na jednot-
livých pracovištích a rychlostí nastave-
ní mechaniky a elektrických dílů. 

Pásová výroba zajišSovala vysokou
produktivitu, ale i nutnost malé fluktua-
ce pracovních sil, kvalitu a zručnost pra-
covníků. Odbornost a kvalita se zajišSo-
vala od počátku výroby, když základní
kádr byl sestavován a zaučován již od
ověřovací série a náběhu výroby. K tomu
samozřejmě patřilo i zázemí pro všech-
ny zaměstnance. 

Příště: sociální, zdravotní a rekreační
program. 

Petr Schejbal  
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Napsali nám !

Děkujeme a loučíme se na shledanou
Posledního ledna letošního roku nastal významný den v ži-

votě zdravotní sestry Domova u fontány, paní Václavy Lackové.
Po téměř 40 letech zaměstnání v našem Domově opouští pra-
coviště odchodem do starobního důchodu. Domov u fontány
byl jejím prvním a jediným zaměstnáním v životě. 

V průběhu let pracovala paní Lacková na různých pozicích,
naposledy na pozici zdravotní sestry. Vždy však pracovala vel-
mi svědomitě a zodpovědně a byla za ní vidět dobře odvede-
ná práce. Byla všeobecně oblíbenou a to jak mezi zaměstnan-
ci a kolegy, tak mezi klienty. 

Oficiálnímu rozloučení a poděkování za vynikající dlouho-
letou práci byla přítomna většina zaměstnanců Domova, kteří
vzdali čest paní Lackové potleskem ve stoje. Ředitelka Domo-
va PhDr. Danuše Fomiczewová u této příležitosti předala paní
Lackové hodnotný dárek a finanční poděkování. Paní Lacková
pak humorem sobě vlastním krátce pohovořila o svých začát-
cích v Domově a shrnula zásadní změny v životě Domova v prů-
běhu oněch téměř čtyřiceti let.

Za Domov u fontány ještě jednou: „Vždy když něco
končí, něco začíná. Mnoho štěstí.“

Okénko z Domova u fontány

Únorové setkání Klubu Aktivní senior proběhlo
ještě pod střechou. Tentokrát se 18 účastníků
věnovalo práci s úzkými proužky papíru, kte-
ré se říká Quilling, česky bychom tuto techni-
ku nazvali - papírový filigrán. Je známý už od

středověku a byly jím zdobeny církevní spisy. Anglický název
pochází ze slova quill, husí brk, protože se ke stažení proužků
papíru používaly právě husí brky. 

Během dvou hodin vznikly některé pěkné kousky. Tímto
způsobem lze zdobit přání, dárkové balíčky, vytvářet vánoční
a velikonoční dekorace, ale i šperky.

Na 4. března se připravuje první výšlap do přírody. Cesta ze
Svítkova, kam se dostaneme vlakem, vede podél Labe do Pardu-
bic. Na zámku si vybereme některou z výstav a vlakem se opět
vrátíme do Přelouče.

Kdo má zájem účastnit se těchto akcí, volejte prosím tel.
č. 608 062 957.                                     Anna Kubátová

Klub aktivní senior (KLAS)



Je to již půl roku, kdy se spousta z nás
účastnila devátého ročníku Zahradní ga-
lerie v Přelouči, kterou pořádal tradičně
Ateliér Josef. Tato každoroční událost si
během devíti let postupně získávala a zís-
kala spoustu příznivců, kteří si v krás-
ném prostředí upraveného, dříve téměř
utajeného dvora v centru města, rádi při-
šli poslechnout dobrou muziku a nasát
tu krásnou atmosféru tohoto prostoru,
nabitého spoustou uměleckých děl, aS
už to byly obrazy, sochy, fotografie, dře-
vořezby či výtvory dětí z okolních škol.
Pro každého, kdo navštívil Zahradní ga-
lerii poprvé, to byla překvapivá zelená oá-
za v centru města, do které se rád vracel.
Všichni jsme se těšili na jubilejní desátý
ročník, který měl být takovým zhodnoce-
ním všeho, co se za posledních devět let
těžce, ale přesto s velkým nadšením a ra-
dostí budovalo a podařilo.

Člověk míní a život mění. Tento pro-
stor bude v nejbližší době procházet cel-
kovou rekonstrukcí a z tohoto důvodu
zde v letošním roce již Zahradní galerie
nebude. Zde je na místě velké poděko-

vání majitelce tohoto dvora, paní Červin-
kové, že jsme mohli díky její vstřícnosti,
trpělivosti a ochotě prožívat po celých
devět let spoustu krásných chvil. Bez je-
jí dosavadní podpory a bez spousty prá-
ce rodiny Dvořáčkových, která celou za-
hradu vytvořila a udržovala, by Zahradní

galerie nikdy nebyla tím, co byla. Nikdy
bychom neměli možnost zaposlouchat
se do kouzelných houslí pana Svěcené-
ho a na vlastní oči vidět i spoustu dal-
ších slavných a světově uznávaných uměl-
ců. Pro mnohé z nás a možná i z Vás to
není příliš radostná zpráva, ale bohužel

se nám dosud nepodařilo najít podobný
prostor v centru města, kde by se mohly
opět vytvořit podmínky a atmosféra vhod-
ná pro pokračování této tradice. Pokud
byste snad o nějakém místečku věděli,
určitě budeme rádi za Váš tip. Nemusí
to být nic velkého, již jsme se přesvědči-
li o tom, že i na malém dvoře se necha-
jí dělat velké věci. Nebyly to jen hudební
produkce, umělecká díla a workshopy
ale byla to i spousta projektů a spolupra-
cí s různými médii, kterými se nám snad
podařilo naše město Přelouč trošku zvi-
ditelnit.
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ATELIÉR JOSEF PŘELOUČ - NĚCO KONČÍ A NĚCO ZAČÍNÁ



Na loňské Zahradní galerii proběhla
mimo jiné i historicky první dražba ob-
rázků, namalovaných hospitalizovanými
dětmi ve Fakultní nemocnici v Hradci
Králové, se kterou byla navázána spo-
lupráce a kam putovaly již v minulých
letech veškeré korunky za prodané líst-
ky do tomboly. Na devátém ročníku se
nám podařilo tímto nápadem díky Vám,
milým dražitelům, tuto částku podstatně
navýšit a k nemocným dětem letos smě-
řoval více než dvojnásobek z let minu-
lých, rovných 13 700 Kč!!!!! Dary, které
za tyto korunky dle svého uvážení na-
koupila nemocnice, jsme opět předali
dětem za přítomnosti vedení dětské kli-
niky v čele s přednostou kliniky, profe-
sorem MUDr. Milanem Bayerem, CSc,
dne 17. února 2014. Díky Vám všem, kte-
ří jste přispěli vydražením obrázků, či jen
pouhým zakoupením lístku do tomboly,
budou nyní prostory dětské kliniky vy-
zdobeny krásnými barevnými a veselý-
mi motivy, které snad pomohou navodit
pozitivní atmosféru i v takovém prostře-
dí, jako je nemocnice a zpříjemní nezá-
viděníhodný dlouhodobý pobyt nemoc-
ných dětí na této klinice. 

Když jsme pana primáře seznámili
se skutečností, že Zahradní galerie letos
bohužel nebude, ale že se určitě bude-

me snažit v této pomoci dětem pokračo-
vat, jeho první slova byla: „A jak Vám my
tady zase můžeme pomoci?“ Oni totiž
nevědí, že nám pomáhají, že nás žene
vpřed právě ta jejich vděčnost a radost
z toho malého peněžního daru, který
jsme spolu s Vámi nasbírali a předali.
Úplně stejnou motivací pro nás vždy by-
la i zpětná odezva spokojených návštěv-
níků Zahradní galerie, která nám dáva-
la a dává sílu pokračovat dál, a zavazuje
nás k tomu, abychom vymysleli nějaké
další pokračování, nějaký další způsob,
jak navázat třeba právě na tuto tradici,
ale i na spoustu dalších a jak nezpřetr-
hat všechny ty nitky, které jsme za po-
sledních pár let pomalinku spřádaly do
něčeho, co způsobuje radost nejen nám,
ale doufáme, že i spoustě dalších, kteří
nám fandí. 

Jak se říká, všechno špatné je pro
něco dobré, když něco starého končí, tak
většinou něco nového začíná. Zahradní
galerie sice letos tedy nebude, ale work-
shopy a další aktivity budou rozhodně
pokračovat. Ateliér Josef si již našel no-
vé útočiště v budově Kasi - Montifer u ná-
draží. Zde byl nově ve druhém patře otev-
řen Art Klub Přelouč, kde společně sídlí
Atelier Josef pana Josefa Dvořáčka, foto
studio Rat Art Kateřiny Klapkové a Jaku-

ba Proroka a Sochařský ateliér pod vede-
ním pražské akademické sochařky Blan-
ky Proksové. 

Děkuji tímto i firmě Montifer za její
vstřícnost a podporu při budování toho-
to nového centra umění, ve kterém bude
probíhat klasická klubová činnost, hu-
dební produkce, přednášky i vernisá-
že. Můžete zde i jen tak poklábosit a dát
si kávičku či čaj. Něco nového, co tu ješ-
tě nebylo, však přesto pro Vás chystáme.
Pod hlavičkou „UMĚNÍ A UMĚT“ připra-
vujeme kurzy celoživotního vzdělávání
(sochařina - jediný sochařský ateliér ve
východních Čechách, kde se bude učit
veřejnost klasické sochařině z hlíny s ná-
slednou tvorbou formy pro vylévání soch
a jejich patinování, dále fotografování,
malba, volná tvorba, kresba, tematic-
ká tvorba - suché vazby, velikonoce, vá-
noce, pletení z papíru….). Využijte toho,
že to máte na dosah a určitě přij�te kte-
rékoliv březnové pondělí v 17. hodin na
Dny otevřených dveří v Art Klubu Přelouč. 

Za Zahradní galerii a Atelier Josef
Ivana Černíková

Foto Kateřina Klapková - 
předávání darů 

z výtěžku Zahradní galerie 2013
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POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ART KLUBU PŘELOUČ
Většina z Vás třeba občas touží po

tom, vyzkoušet si něco nového, nebo ně-
co, k čemu tíhne již dlouhá léta a stále
to odkládá na dobu, kdy na to bude čas.
Ale čas je jak víte relativní a nikdo z nás
neví, kolik mu ho je ještě dáno. A proto-

že není dobré žít jen pro jednu věc, aS už
je to práce, či rodina a život se prý ne-
má věšet jen na jeden hřebíček, můžete
nyní vykročit za tím, co jste chtěli vždy
vyzkoušet či zdokonalit. Konečně bude-
te mít šanci nedělat jen to, co musíte, ale
i to co chcete. Nebudete muset nikam do-
jíždět, lektoři přijedou za Vámi do Pře-
louče. 

Právě v tomto čase finišují v Art Klu-
bu přípravy kurzů pod názvem Umění
a Umět a vy si v nich budete moci nejen

splnit své sny a touhy, ale také zjistit, co
ve Vás i Vašich dětech dříme, co by stá-
lo za to vyzkoušet a případně dál rozví-
jet. Je čas myslet i na sebe přátelé! Mů-
žete si vybrat, zda zkusíte kreslit, fotit,
sochat či přijdete s něčím úplně novým.

Možná se najdete překvapivě právě v tom,
o čem jste nikdy neuvažovali. Není nic
krásnějšího, než když člověk najde to, co
ho baví, při čem si odpočine a zrelaxuje
a při čem mu je zkrátka fajn. Právě ta-
ková atmosféra na Vás čeká v Art Klu-
bu Přelouč a troufám si říct, že Vám tam
bude stejně hezky a příjemně jako v Za-
hradní Galerii, která však trvala jen je-
den pouhý den v roce. Nyní máte příleži-
tost k tomu, že si za dobrou atmosférou
můžete vykročit, kdy budete chtít, což je

super. Můžete si přijít jen popovídat, po-
dívat se na tvoření jiných, dát si kafíčko,
jít s námi malovat či fotit do přírody a tře-
ba Vás nakonec něco osloví a vyberete
si z naší nabídky kurz, který Vám bude
vyhovovat.

Kurzy jsou určeny široké veřejnosti.
Mohou je navštěvovat děti, protože jak
známo, kdo si hraje, nezlobí. Studenti
budou moci kurzy využít mimo jiné i ja-
ko přípravu pro studium na uměleckých
oborech či jiných vysokých školách. Všech-
ny aktivity budou samozřejmě otevřeny
i pro všechny, kteří se chtějí pouze něče-
mu naučit, zdokonalovat se a rozvíjet,
anebo jen strávit příjemné chvíle rela-
xace. A protože pro nikoho není nikdy
pozdě, samozřejmě tu budeme i pro se-
niory, kterým určitě kurzy zpříjemní čas
a naplní jejich život novými hodnotami,
přáteli a dobrou náladou. Do kurzů se
mohou přihlásit i zájemci s různým zdra-
votním handicapem, ten, kdo chce ně-
co opravdu zkusit, nezná překážky. Naše



prostory jsou bezbariérové, tak s chutí
do toho!

Kurzy budou probíhat v čase, který
bude vhodný jak pro pracující, tak pro
studenty a to převážně v odpoledních
hodinách a o víkendech, pouze po doho-
dě se zájemci případně i dopoledne (dů-
chodci apod). Každý kurz bude obsahovat
12 lekcí po třech hodinkách týdně, bu-
dou to vlastně kurzy čtvrtletní. Všechny
kurzy budou pod odborným vedením lek-
torů a budou připraveny jak pro začá-
tečníky, tak pro pokročilé. Díky našim lek-
torům se naučíte zásadám a postupům
v daném oboru a získáte přehled v ob-
lasti umění. Cena jednotlivých kurzů se
bude odvíjet od cenové náročnosti po-
užívaných materiálů, které jistě v základ-
ní sestavě do počátku dostanete v rámci
kurzovného. První seznamovací lekce
bude zdarma. Pro ty, kteří by snad rádi
navštěvovali více kurzů najednou, nebo
další následný kurz pro pokročilé, bude
připravena i zvýhodněná cena. Pokud
máte v rodině či okolí někoho, kdo rád
tvoří, můžete si též v Art Klubu zakoupit
dárkový poukaz na libovolný kurz a udě-
lat tak radost svým blízkým. Jelikož s tou-
to aktivitou začínáme v našem regionu
nově, budeme velmi rádi, pokud o této
možnosti budete informovat stejně na-
laděné kamarády a kamarádky. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ bude pro-
bíhat v Art Klubu pro širokou veřej-
nost každé pondělí v březnu, vždy od
17 hodin. Dozvíte se tam všechny infor-
mace o termínech, cenách a náplních jed-
notlivých kurzů.

Může přijít úplně každý, koho zají-
má, co všechno Art Klub chystá. V rámci
dne otevřených dveří budou probíhat
ukázkové hodiny sochařiny, malby,
kresby i fotografování. Pokud se Vám
pondělky nehodí, nebo směnujete, mů-
žete po telefonické domluvě přijít i mi-
mo tento termín. Seznámíme Vás se vším,
na co se budete moci v Art klubu těšit.
Po celý rok na Vás čekají i jiné dopro-
vodné aktivity a různé akce, které při-
pravujeme a o kterých Vás budeme jistě

informovat. Na některých budete moci,
pokud budete chtít, zase nějakou for-
mou spolu s námi podpořit i výše zmí-
něné děti z hradecké nemocnice, které
prý již pro nás malují další obrázky a tvo-
ří různá dílka. Určitě plánujeme vernisáž
děl vzniklých v kurzech Umění a Umět
a třeba právě na této akci budete moci
vidět i tyto dětské obrázky a pokusit se
je vydražit. Píši „pokusit“, protože o ně-

která dílka byl tak velký zájem, že nás
to až překvapilo a snad ještě překvapí.
Doufáme, že se podařilo v Art Klubu vy-
tvořit stejně kvalitní a příjemný prostor,
na který jste byli zvyklí, ale to už musíte
posoudit sami. 

Těšíme se na vás i na vše, co nás spo-
lečně zase bude bavit. To, co chcete, je
jen ve vašich rukou a vše máte na dosah.
Vkročte do budovy Kasi-Montifer v Přelou-
či (pokud budou dveře zavřené, prozvoň-
te nás na tel. 602 402 125), vyběhněte
těch pár schodů do 2. patra (nebo je�te
výtahem) a udělejte si život barevnější.

Účast na některém Dni otevřených
dveří můžete též potvrdit na výše uve-
dený telefon, či na email: atelier.jo-
sef@gmail.com.

Dobrou volbu za Art klub Přelouč
přeje                     Ivana Černíková

Foto Kateřina Klapková - 
Nový prostor Art Klubu Přelouč
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Určitě se potěšili ti, kteří se rozhodli navštívit v sobotu
15. února 2014 Divišovu vilu. Čekala je přednáška s datapro-
jekcí po stopách malíře z doby manýrismu Dominika Theoto-
kópula, známého spíše pod přezdívkou El Greco čili Řek.

Paní Jitka Handlová - kurátorka Národní galerie v Praze

„Doménikos Theotocópulos, později zvaný El Greco, se na-
rodil 1541 na Krétě, kde se také vyučil malířem ikon. Ostrov
náležel Benátské republice a měl tedy úzké vazby ke kultuře
města na laguně. Někdy v roce 1567 odešel El Greco do Be-
nátek, kde se stal členem řecké kolonie malířů u kostela San
Giorgio dei Greci. Zda byl žákem Tiziánovým nelze s určitostí
prokázat, ale vliv benátských mistrů (Tizian, Tintoretto, Vero-
nese) na jeho malířský vývoj byl nepopiratelný. Několik let strá-
vil v Římě, kde získal podporu kardinála Alessandra Farnese.
Nepohodl se však s římskou uměleckou scénou, když se kri-
ticky vyjádřil k Michelangelově malbě. Patrně v roce 1576 ode-
šel do Španělska. Stejně jako mnozí jeho kolegové chtěl najít
uplatnění při stavbě monumentálního El Escorialu a nabídl svou

práci Filipovi II. Získat královu přízeň se mu sice nepodařilo,
ale našel velké mecenáše a obdivovatele ve starobylém Tole-
du, kde strávil většinu svého tvůrčího života“.

Těmito slovy začínala přednáška paní Mgr. Jitky Handlo-
vé, zkušené kurátorky pražské Národní galerie. Vystudovala
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie. Od roku
1993 je kurátorkou pro edukaci v Národní galerii v Praze. V cen-
tru jejich odborných zájmů je především holandské a vlám-
ské umění 17. století a tvorba současných českých umělců. 

Bylo znát, že posluchače přenášky přesvědčila slova o za-
jímavém životním příběhu malíře El Greca. Na velkého umělce
vzpomíná celý kulturní svět, letos je tomu 400 let od jeho úmr-
tí. Je skvělé, že také Divišova vila v Přelouči se připojila a vzpo-
mněla na události z jeho života od narození roku 1541 až po
jeho úmrtí roku 1614. 

Elektronickou prezentaci emotivně doplnila odborná slova
paní Jitky Handlové nádhernými portréty a obrazy nábožen-
ských kompozic. Není se co divit, malíř si vytvořil svůj vlastní
styl, kterým ovlivnil vznik evropského expresionismu. El Greco
byl velice vzdělaný a sečtělý muž. V soupisu jeho pozůstalosti
byla i velká spousta vzácných tisků - knihy o architektuře, geo-
metrické perspektivě, o matematice, literatuře a také historii.

Silný dojem zanechal u návštěvníků pohled na obrazov-
ku, kde mohli sledovat nejslavnější malířská díla El Greca, kte-
rá se nalézají v Toledu ve Španělsku, ale i ve světových mu-
zeích. Ze slavných obrazů shlédli Pohled na Toledo, Pohřeb
hraběte Orgaze - nejproslulejší dílo El Greca, Laokoona a Roz-
lomení páté pečeti..

Připomínka 400 let od El Grecovy smrti se stala pro návš-
těvníky nejen příjemnou díky kurátorce z Národní galerie paní
Jitce Handlové, ale i velkým přínosem vzdělávacím. Bez přispě-
ní z rodinných prostředků manželů Kyselových bychom se v Di-
višově vile nemohli scházet, proto jim za podporu kultury v Pře-
louči patří velké poděkování z řad všech návštěvníků. 

Marcela Danihelková
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Jarní prázdniny v Jakub klubu
O jarních prázdninách jsme se s dětmi vydali na ping-pon-

gový turnaj do Vysokého Mýta. Děti zde měly možnost porov-
nat své síly s ostatními dětmi z nízkoprahových zařízení Pardu-
bického kraje. Za Jakub klub hráli tři hráči v mladší kategorii
a i když se moc snažili obstát, tak nevyhráli. Nicméně odvaha

jim nechyběla, a pro-
to jsme je odměnili
sladkostmi. Další tur-
naj na děti čekal již
v našem klubu. Ten-
tokrát hráli stolní
fotbal, nejlepší hráč
Zdenda porazil své
soupeře na plné čá-
ře, a proto mu prá-

vem náležela odměna. Děti měly možnost během jarních prázd-
nin zapojit svou fantazii ve výtvarných činnostech, kdy vyrá-
běly keramiku a masky na masopust pod dohledem našeho
nového dobrovolníka. Nezapomněli jsme ani na den všech za-
milovaných sv. Valentýna, kdy naši klienti malovali přáníčka
především svým maminkám. 

Mgr. Petra Hlaváčková

SENIORSKÉ SLUŽBY 
CHARITY PŘELOUČ NEKONČÍ
Povídá se ledacos, a tak bych ráda uvedla věci na pravou

míru. Seniorské služby Charity Přelouč se vydávají na cestu
intenzivnější a komplexnější péče. I nadále budeme pečovat
o seniory v jejich domácím prostředí a pomáhat jim v úkonech
jejich sebeobsluhy. Větší prostor chceme dát pomoci s hygie-
nou, pomoci při podání jídla, pomoci při přesunech na kloze-
tové křeslo či vozík apod. Rádi bychom trávili s našimi klienty
více času a doprovázeli je při jejich aktivitách, procházkách,
nákupech nebo návštěvách u lékaře.

V rámci odlehčovacích služeb chceme i v budoucnosti na-
bízet pomoc rodinám, které celodenně pečují o seniory v do-
mácím prostředí. Můžeme jim být nápomocni při fyzicky ná-
ročných úkonech nebo je můžeme vystřídat v jejich v péči po
dobu jejich nepřítomnosti. Nepřítomností může být čas strá-
vený u holiče, s přáteli nebo pobyt na zasloužené dovolené.
V tomto, pro pečujícího tak nezbytném čase, bude o seniory do-
bře postaráno. 

Novinkou, kterou chystáme od dubna, je ambulantní od-
lehčovací služba. Cílem této služby je setkávání seniorů, o kte-
ré je doma rodinou celodenně pečováno. V době tohoto set-
kání má pečující možnost relaxace a senior získá příležitost
kontaktu se svými vrstevníky.

Podrobnosti o této službě naleznete již brzy na našich we-
bových stránkách a v příštím čísle Roštu. Volat můžete ale už
nyní na tel. č. 731 593 916 Bc. Monika Krejčíková, kde rádi
zodpovíme Vaše dotazy.

Takže NEKONČÍME a budeme rádi, pokud se na nás obrá-
títe s Vašimi starostmi.                   Bc. Monika Krejčíková

Příležitost pro nové dobrovolníky
V sobotu 15. 3. 2014 připravujeme kurz Základy psycho-

logie pro dobrovolníky v pomáhajících profesích s Mgr. Evou
Bicanovou. 

Pokud máte čas pro dobrovolnickou práci tj. jednu hodinu
týdně pro druhé, přihlaste se nám. Nabízíme možnost věnovat
se aktivitám s dětmi i seniory. Úvodní kurz s psycholožkou vám
nabídne možnost dalšího sebevzdělání i sebepoznání. Na vě-
ku nezáleží, důležitá je chuS něco dělat pro druhé. Kurz bude
probíhat v Jakub klubu v čase 9.00-15.30 s pauzou na oběd.
Po skončení kurzu bude možnost individuálního rozhovoru. 

Více informací na tel. 731 402 371 nebo na emailu chari-
ta.prelouc@gmail.com. 

Kurz se koná díky finanční podpoře Rady města Přelouče.
Děkujeme.                                      Zdenka Kumstýřová
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Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop
Milí přeloučští, prožíváme post-olympijskou radost z úspě-

chů našich sportovců. Počasí je občas, aspoň v některé ráno
ještě zimní, pak dopoledne přichází jaro a v Soči jsme měli již
i „medailové“ žně. Už mi tu schází jenom podzim, ale i toho
trochu bylo, díky návštěvě biskupů u hrobů sv. Petra, Pavla, či
kardinála Berana. Kdybych heslo některých českých fanouš-
ků trošku přizpůsobil na věřící, tak by to vypadalo nějak tak-
hle: „Kdo (se) nemodlí, není křes{an, ach, ach, ach.“ KřesSa-
nem se člověk nenarodí, křesSanem se stává při křtu. Oficiálně
při obřadu udělení této první svátosti, neoficiálně tehdy, když
zahoří láskou ke Kristu a v každodenním životě pak žije
a roste v blízkosti Boha, ale i ve společenství a tím je církev.
Dnes mnoho lidí vyznává, nebo věří, že je Bůh, ale pozemský
personál nějak nemusí. Přes všechny těžkosti či hříchy někte-
rých členů jsou mnozí v církvi rádi a nalezli spoustu přátel a je-
jich život je s církví spjat. J. F. Kennedy říkal: Neptej se, co mů-
že tvá země udělat pro tebe, ale co můžeš udělat pro ni ty. Tak
jako sportovci, hudebníci, atd. reprezentují naši zemi, město,
tak i křesSan je svědkem svého Krista, před lidmi.

Ježíšova Znamení
Poslední pátek v lednu jsme se sešli v 17:00 na římskoka-

tolické faře v Přelouči na Ekumenickém setkání - ke společné
modlitbě křesSanů našeho města, Adventisté, Evangelíci, Husi-

té a Katolíci. Program jsme spolu s faráři domluvili na husit-
ské faře, čerpali jsme z textů „aliančního týdne modliteb“ od
5. - 12. 1. 2014 s tématem: Ježíšova znamení, Téma: „Nasyce-
ní 5 tisíc“, evangelium sv. Jan 6, 1-14; Letos poskytnout pří-
střeší a pohostit připadlo katolíkům. Excelentní kázání si připra-
vil kazatel Stanislav Lanc od Adventistů. Ještě mnoho jiných
znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsá-
na v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Je-
žíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jmé-
nu. Jan 20, 30-31. 

Půst slovy Jana Pavla II.
Liturgické údobí postní doby, jež připomíná čtyřicet dní,

které Ježíš strávil na poušti, je pro každého pokřSeného moc-
nou výzvou k obrácení, aby vnitřně obnoven dospěl k slavení
Velikonoc, slavné památce spásy.

Byl to Duch, který vedl Krista do pouště (srv. Lk 4,1), aby
tam byl pokoušen �áblem. I křesSan, jehož vnitřní život řídí týž
Duch, kterého přijal ve křtu a při biřmování, je povolán, aby
denně, podporován Kristovou milostí, čelil boji o víru. Postní
doba je „příhodný čas“ pro hlubokou prověrku vlastního živo-
ta ve světle Božího slova.

Ad limina apostolorum
V únoru se kromě olympiády konala pouS českých a mo-

ravských biskupů a věřících do Říma na setkání s papežem
Františkem, „K apoštolských prahům“, nebo také pomodlit se
u hrobů svatých apoštolů Petra a Pavla a vzájemně sdělit kon-
krétní situaci života místní církve papeži. Náš královéhradec-
ký biskup, vzdělaný právník Mons. Jan Vokál, měl své minulé
působiště právě ve Vatikánu v Římské kurii jako administra-
tivní pracovník, dnes má ale jiné větší úkoly a zodpovědnost
v diecézi spolu s Mons. Josefem Kajnekem, pomocným bisku-
pem. Každý máme svou zodpovědnost i starosti, za sebe rodi-
ny, … Jen víru mít, doufat a jít… AS se nám daří kráčet s Kris-
tem pod křížem svých starostí vytrvale po celý březen. 

P. Lubomír Pilka
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Dobrý den vážení čtenáři. Máme bře-
zen, což je období, kdy je ještě málo při-
rozených vitamínů. Mějte na mysli, že
naše tělo po nich neustále strádá. Ce-
laskon v tabletce pořád není to pravé
ořechové. Snažte se proto hledat cesty
k jejich získání přirozenou cestou. Tou
cestou jsou vhodné potraviny. Já vám
pomohu. Vyberu něco z receptů mé ba-
bičky. Ta říkala: „Děti, letos máme dost
brambor a zelí, bude houby zle“. Už ten-
krát staří lidé věděli ze zkušeností před-
cházejících generací, že brambory a zelí
mají v sobě něco, co jim pomáhalo pře-
žít zlé časy. O bramborách jsem se zmí-
nil v minulém čísle. Dnes zdroj vitamínů
rozšířím o zelí. Zůstanu jen u zelí slad-
kého - bílé, hlávkové a zelí nakládané -
- kysané. K bílému zelí je třeba podot-
knout, že vitamín C se uvolňuje až při
jeho vaření (stejně jako u brambor).
U kysaného je tomu naopak. Čím déle
se zelí vaří, tím méně vitamínu C má.
Nejvhodnější je tedy zelí konzumovat
v syrovém stavu nebo mírně tepelně
zpracované.

Polévka se zelím a houbami
Co budete potřebovat? Kysané zelí,
brambory, sušené houby, sladkou sme-
tanu, vajíčka, drcený kmín, sůl, pepř,
bobkový list, dle chuti i ocet. 

Postup: v mírně osolené vodě uvařte na
kostičky nakrájené brambory spolu s bob-
kovým listem a předem namočenými
a vymačkanými houbami. Přidejte pokrá-
jené zelí, trochu kmínu a vařte. Před do-
vařením zalijte smetanou, ve které rozšle-
hejte vajíčka. Na závěr můžete dochutit
octem, případně solí. 

Polévka se zelím a rajským protlakem
Co budete potřebovat: Hlávkové zelí,
rajský protlak (můžete přidat i ostrý
kečup), kostku hovězího bujónu, bram-
bory uvařené ve slupce, sádlo a hlad-
kou mouku na jíšku, středně velkou
cibuli, sůl a cukr na dochucení. 
Postup: ve vodě rozpusSte bujon, přidej-
te na nudličky pokrájené zelí a najemno
pokrájenou cibuli. Uvařte doměkka. Ve-
dle si zatím připravte světlou jíšku. V ní
rozpusSte kečup a rajský protlak. Tuto
směs vlijte do polévky a ještě krátce
povařte. Přidejte na kostičky nakrájené
brambory. DochuSte dle chuti, solí a cu-
krem. 

Halušky se zelím a uzeným masem
Co budete potřebovat: ve slupce uva-
řené a vystydlé brambory, kysané zelí,
hladkou a polohrubou (hrubou) mou-
ku v poměru 1:1, vajíčko, velkou cibu-
li, uzené maso, sádlo, sůl, olej.

Postup: oloupané brambory nastrouhej-
te na jemném struhadle, přidejte mou-
ku, vajíčko a sůl. Vypracujte ze směsi tuž-
ší těsto (nesmí se lepit) a protlačujte ho
přes speciální cedník do vroucí osolené
vody. Do vody přilijte trochu oleje. Ha-
lušky se nebudou lepit. Mírně promíchej-
te. Uvařené halušky vyplavou. Pak je sce�-
te a nechte okapat. Vedle si na sádle
dozlatova osmažte cibuli, jemně pokrá-
jenou přidejte na kostičky nakrájené uze-
né, které ještě mírně orestujte. Na závěr
přidejte zelí. To vše smíchejte s haluška-
mi. Poznámka: je-li těsto nesoudržné, při-
dejte trochu vody, případně i vajíčko. 

Krkovička na zelí
Co budete potřebovat: plátky krkovič-
ky, kysané zelí, cibuli, stroužky česne-
ku, sádlo, ostrý kečup, vývar (z kostky),
sladkou mletou papriku, plnotučnou
hořčici, kelímek zakysané smetany,
na dochucení pepř a sůl. 
Postup: mírně rozklepané a odkostěné
maso po stranách nařízněte, potřete
česnekem, solí a polotučnou hořčicí, na
rozpáleném sádle zprudka osmahněte
a dejte stranou. Do výpeku dejte jemně
pokrájenou cibuli, smažte téměř dozla-
tova. Přidejte kečup, papriku a zelí, pod-
lijte vývarem a promíchejte. Na tuto směs
položte plátky krkovičky a pod pokličkou
doměkka duste. Na závěr pro zjemnění
přidejte smetanu, promíchejte a ještě krát-
ce povařte. Jako přílohu použijte vařený
brambor nebo houskový knedlík.

Kuchařská soutěž
Na závěr mého příspěvku vám čte-

náři Roštu nabízím malou perličku. Mám
rád moravské zelí. Ze zkušeností vím, že
každý kuchař (kuchařka) ho dělá tak tro-
chu po svém. Co kuchař, to jiné zelí, stej-
ně jako svíčkovou. Tak mne napadlo, že
vyhlásím soutěž o nejlepší recept na
přípravu této pochoutky.

Dle vašeho receptu ho připraví pro-
fesionální kuchař a porotou budou stráv-
níci restaurace u Jiřího. Vaše recepty
prosím dodejte do redakce Roštu do
uzávěrky pro dubnové vydání tj. do
29. 3. 2014. V tomto čísle se pak dozví-
te další podrobnosti. Už se těším. 

Ke všem jídlům, které si připravíte
z uvedených receptů vám přeji dobrou
chuS.                             Pavel Culek 
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Pozorní čtenáři Roštu jistě očekávají,
dle upozornění v minulém-únorovém-vy-
dání navazující článek na články v Roš-
tu v roce 2013 od Františka Hollmanna. 

Takže pěkně od začátku. 
V roce 1968 byly pořady v Českoslo-

venském rozhlase, které začínaly origi-
nálními slovy redaktora Škutiny „tak jsem
tady s tím vápnem pane Werich“, takže
jsem tady s pokračováním článků o An-
tonínu Švehlovi. 

K mému úžasu jsem zjistil, že mlad-
ší ročníky - pod věk sedmdesáti let o tom-
to velkém státníku a politiku, který se
zasloužil mimo jiné o vznik Českoslo-
venska a politiku republiky v meziváleč-
ném období let 1918-1938, tvorbu první
Ústavy Československé republiky i o je-
ho zásluhy o venkovské obyvatelstvo té-
měř nic nevědí. Jsou mezi nimi i osoby
s akademickými tituly. 

Antonín Švehla se narodil 15. dubna
1873 a žil pouhých šedesát let, neboS
zemřel 12. prosince 1933. Je pochován
na hřbitově v Hostivaři. Celou dobu byd-
lel na rodném statku č. p. 45 v Hostiva-
ři. Vychodil čtyři roky gymnázia a začal
hospodařit na rodném statku, ke které-
mu patřil i mlýn. V rodné Hostivaři již
v mládí se plně věnoval práci pro rodnou
obec. S vlastní polickou činností začínal
jako poslanec v Zemském sněmu čes-
kém od roku 1908. To bylo nástupním

obdobím pro politickou práci. Za první
světové války pracoval v domácím odboji
proti Rakousku-Uhersku, a svojí činností
se stal členem „Pěti mužů 28. října 1918“.
V období první republiky byl třikráte po-
věřen funkcí předsedy československé
vlády. O Antonínu Švehlovi se říkalo, že
je přívržencem kompromisu, nebo-li do-
hody mezi politickými stranami. Vlastní
politickou práci zakončil v roce 1929,
pro zhoršení jeho zdravotního stavu. To-
to základní vzdělání lze doplnit výpůjč-
kou literatury o velkém státníku a zakla-
dateli Československého státu z Městské
knihovny v Přelouči. Pracovnice knihov-
ny Vám velice rády zajistí dostatek do-
stupné literatury, která je i v dnešní do-
bě k sehnání - např. „Hovory s Antonínem
Švehlou“ s předmluvou Václava Klause
vydané v roce 2001. Doporučuji zvláště
čtenářům „Blesku“ a jiné bulvární lite-
ratury. 

Nyní k vlastnímu pomníku Antonína
Švehly v Přelouči. Po vzoru mnoha obcí
a měst uvažovali přeloučští občané o nut-
nosti důstojného uznání zásluh státníka
Antonína Švehly o starost o práci ven-
kovského obyvatelstva (tehdy měla Pře-
louč necelých pět tisíc obyvatel) postavit
pomník - sochu Antonína Švehly, který
měl i osobní vztah k městu a jeho oby-
vatelům, neboS ho několikráte osobně
navštívil. Po sporech o umístění sochy

bylo vybráno místo parčíku - později ná-
městí na rohu Kladenské ulice, která za
posledních padesát let doznala značných
změn, neboS se stala rušnou průjezdní
komunikací. Vlastní odhalení pomníku
a vysazení památné lípy, které jsou ozna-
čovány za české národní stromy, bylo
naplněno dne 13. června 1937, za pří-
tomnosti předsedy vlády Rudolfa Berana.
Vlastní provedení se stalo pro Přelouč
a okolí velkou národní slavností, které se
zúčastnilo několik tisíc vděčných obyva-
tel, organizací, vojska, legionářů a jiných
obyvatel širokého okolí. Vlastní socha by-
la v nadživotní velikosti - 2,35 m vysoká,
provedená v bronzu a podstavce ze žu-
ly o celkové výši 4,85 m. 

Celková politika v rozbouřeném svě-
tě, rozpínavost Hitlerova Německa však
nepřála dlouhého trvání uvedeného po-
mníku. V roce 1939 byla proto socha se-
jmuta a uložena v nedalekém objektu
Zemědělské školy, a Bohu díky v tomto
objektu přečkala celý protektorát Čech
a Moravy. 

Po osvobození a ukončení války se
připravovalo znovuinstalování sochy za
velké podpory Václava Linharta, který za
osobních zásluh prosadil, že socha bu-
de znovu instalována. 

Znovuodhalení pomníku bylo pláno-
vané na červenec 1946, později na sr-
pen. V té době však již vyšel podporova-
ný a prosazovaný zákaz Komunistické
strany na stavění pomníku Antonína
Švehly, neboS politické strany byly povo-
leny pouze v rámci Národní fronty (Ko-
munistické, Soc. demokrat., Národ. soc.
a Lidová). Blížila se doba politického „tem-
na (Únorového vítězství, akce „Kulaci“,
vylučování dětí ze škol a jiného útlaku),
než podpora socializace. Nastala doba po-
litiky jiného názoru. Nastala doba „kopá-
ní do nebožtíků“, což je nemravné a sluš-
ného člověka nedůstojné. To dělají jenom
„barbaři“. 

Protože se do tohoto vydání Roštu ví-
ce nevejde, doporučuji zajistit si dubno-
vé vydání, ve kterém bude pokračování
příběhu o soše Antonína Švehly. 

Prozradím jenom tolik, že pomník
Antonína Švehly bude stát v Přelouči opět.
Již se na tom pracuje. 

Václav Mrázek 
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28. březen, kdysi Den učitelů, je spo-
jen s datem narození Jana Ámose Ko-
menského. „Učitel národů“ se narodil
pravděpodobně v Nivnici u Uherského
Brodu v roce 1592. Významný český spi-
sovatel, humanista, filozof, teolog a za-
kladatel moderní pedagogiky, poslední
biskup Jednoty bratrské. Svět by nám ho
mohl závidět.

Politické události po bitvě na Bílé ho-
ře „dopustily“, aby opustil vlast. Po mno-
haletém exilu v cizině strávil poslední lé-
ta v Amsterdamu, kde také v roce 1670
zemřel. Dějiny si s jeho pokrokovými pe-
dagogickými názory a přesvědčením, že
dokonalé vzdělání může převychovat ce-
lé lidstvo poradily po svém.

Jak to bylo v rakousko-uherské mo-
narchii?

I školství má svá kulatá výročí. Před
240 lety učinila první praktické kroky na
cestě k modernímu školství Marie Tere-
zie, když v roce 1774 podepsala proslulý
školní řád, první všeobecný zákon o ško-
lách obecných v monarchii. Císařovna
si uvědomovala, že škola je politikum,
a proto patří do rukou státu, nikoli vý-
lučně církve. Školní řád, první všeobec-
ný zákon o školách obecných v monar-
chii, přikazoval, aby se v každé obci, kde
je farní kostel, zřídila triviální škola, kde
by se vedle náboženství učilo triviu, ne-
boli čtení, psaní a počítání. Každá ško-
la měla mít jednu dvě učebny „výlučně
k učbě sloužící“, dostatečně světlé, ne tu-

ze velké, aby se v zimě mnoho dříví ne-
spálilo, ale ne malé, aby děti pohodlně
seděly. Byt učitelů měl být rovněž „do-
statečný“ a měla při něm být komora,
pec, sklepy, chlév a dvůr. Na školách

hlavních a normálních dostávali učitelé
plat v penězích. Ve školách venkovských
je zprvu platila obec nebo vrchnost. Škol-
ní řád doporučoval, aby se „učiteli po-
skytlo k užívání pole nebo louka, nebo
se mu dalo svolení, aby směl s panským
nebo obecním stádem několika kusů na
pastvu vyháněti.“ Doporučovaly se také

dary obilnin a jiných plodin. Předpoklá-
dalo se, že „učitel žijící dále od města
může vzíti s málem zavděk.“ Bídu české-
ho kantora měla vyvážit ctihodnost.

Nařízení, aby „trestáni byli rodičové,
kteří dítě neposílali řádně do školy“ bylo
pouhým přáním. Na venkovských ško-
lách se někdy učilo jen v zimě, jinak mě-
ly přednost zemědělské práce. „Děti, jež
prospívají, lze propustit už ve dvanácti le-
tech; nedbalci se mohou déle ve škole
přidržeti“, pravil školní řád.

Revoluční rok 1848 přinesl nové
myšlení i do školské politiky. Z připravo-
vané modernizace školství se uskuteč-
nili jen zlomky. Vše zvrátil konkordát, do-
hoda mezi rakouským státem a Svatým
stolcem papežským z května 1855, kte-
rý vrátil školství do rukou církve. Z té do-
by pochází památné ustanovení, že „ví-
ra toho, kdo učitelem býti má, musí být
bez poskvrny a kdo z pravé cesty uhne,
budiž z místa sesazen.“

Zákon z roku 1869 podřídil školy vý-
lučně státu a civilním institucím. Byla
zavedena povinná osmiletá školní do-
cházka od šesti do čtrnácti let. Vznikly
řádné učitelské ústavy, učit mohl jen ná-
ležitě vzdělaný učitel.

Přes všechny nesnáze a trampoty pa-
třilo české školství v 19. století mezi nej-
lepší na celém světě. A to i přesto, že
rakousko-uherská monarchie se řadila
v Evropě spíše ke státům zaostalým. A jak
to máme dnes?               D. Jiroutová
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Odkaz Jana Ámose Komenského v chodu dějin

Ne, tentokrát se nejedná o akci týkající se vojenské histo-
rie pořádanou před mnoha lety na pardubickém závodišti. Le-
tos budou v „obléhání“ Pardubic tak jako loni, pokračovat do-
pravní stavbaři a koneckonců i motoristé. Souběh několika
oprav pardubických komunikací zřejmě připraví horké chvilky
nejen řidičům z Pardubic, ale vzhledem k územní blízkosti
k našemu městu, také řidičům přeloučským. Tak nejprve za-
znamenáme uzavírku třídy Míru a ulice Sladkovského. Tato
rekonstrukce se protáhne do jara 2015. Všechny linky MHD
vykázané z těchto ulic budou přechodně zastavovat na Ma-
sarykově náměstí (u AFI). Tam, pro usnadnění orientace ces-
tujících bude osazena elektronická informační tabule. Při tak
obrovském počtu projíždějících autobusů lze očekávat doprav-
ní komplikace, zejména na křižovatce u zimního stadionu, která

už te� je postrachem řidičů. Další stavební práce budou probí-
hat na ulicích 17. listopadu a Jana Palacha. Stavba je rozpláno-
vána od dubna do listopadu, přičemž úplné uzavírky proběh-
nou především o letních prázdninách a o některých víkendech.
K těmto stavbám ještě přibude rekonstrukce ulice Gorkého na
Dukle a snad ještě nějaké přípravné práce pro pokračování
rozšíření silnice od nadjezdu Paramo směrem k nádraží. To vše
bude vyžadovat pevné nervy, toleranci, trpělivost a pochope-
ní všech zúčastněných. V těchto případech je dobré mít na pa-
měti následující pravidlo: Zda vůbec musím do Pardubic jet,
jakou trasou, jakým dopravním prostředkem a v jakou dobu.
Dospějeme-li k závěru, že je cesta nezbytná a jsme-li ve volbě
nějak limitováni, vyjíždějme s dostatečným časovým předsti-
hem. Přesné informace kdy a v jakém rozsahu budou omezení
probíhat, sledujte třeba na http://www.pardubice.eu/. ŠSastnou
cestu a pevné nervy přeje

Ing. Martin Moravec, Ph.D., 
dopravní specialista

Pardubice v obležení



V minulém čase se nachází další roč-
ník tradiční a prestižní soutěže v hokej-
balu, jejíž vznik se datuje od roku 1986.

28. ročník odehrálo 11 týmů. HT Ce-
py (loňský vítěz), Kenya, Rockets, Čuní-
ci, BC Motor stars jih, Beer stars Břehy,
HC Devils, TPS Gambrinus, Chlupatej Bo-
br, Fan club Jestřábi a nový tým HBC Opa-
tovice nad Labem. 

Základní část, hrána jednokolově kaž-
dý s každým, určila pozice do bojů o pu-
tovní „grál“ tj. prvních osm mužstev. Na
zbylé tři týmy zbyly jen zápasy o umístění.

S velkou „bravurou“ tuto část ovládly
Cepy, které ze 30 možných bodů získaly
29. Za nimi se seřadily „mančafty“ se kte-
rými předstartovní prognózy počítaly do
hry o titul.

Takže opět se rýsovala otázka, kdo
doplní sedmičku jako osmý tým??? Prá-
vo v elitní společnosti si tentokráte vydo-
bili „Chlupatí bobři“. 

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

10. Fan club Jestřábi
11. Opatovice nad Labem

Stanislav Korel z Cepů ovládl statis-
tiky kanadského bodování s 21 body za
9 gólů a 12 přihrávek.

Následovali ho s 19 body Radim Ku-
bát z Čuníků (11+8) a Tomáš Minařík
z Cepů 17 bodů (12+5).

V „kanonýrech“ 12 gólů stačilo Tomá-
ši Minaříkovi na vítězství, o jeden gól mé-
ně vstřelil Radim Kubát.

V soutěži gólmanů (procentuální po-
měr branek a zásahů), se svými vyrov-
nanými výkony skončil na stupínku nej-
vyšším zaslouženě Petr Sedmák ze Břehů.

-----------------------------------
Tři týmy, které skončily za čarou po-

stupu play-off, sehrály mezi s sebou jed-
nokolově utkání o 9 až 11 místo. TPS
Gambrinus po dvou výhrách si pojistil
devátý „flek“. No, a mač o černého Petra

nezvládli borci z Fan clubu Jestřábi, když
podlehli Opatovicím 4:6.

-----------------------------------
A dostáváme se k zápasům, jenž kou-

zlo půvabu znají jen sportovci, kteří v ja-
kémkoliv sportovním klání „ohněm“ tzv.
play-off měli tu možnost procházeti. A aS
jsou to Olympijské hry, Mistrovství svě-
ta nebo přeloučská liga, pro aktéry to je
vždy svátek snahy, úsilí a touhy pokořit
soupeře. Těšit se s „gloriou vítězů“ postu-
pům a přibližovat se k metě nejvyšší. 

Čtvrtfinále
Cepy - Chlupatej Bobr. „Bobři“ se po

několika-leté odmlce propasírovali do
play-off, a chtěli si ho patřičně užít. V prv-
ním klání dal obhájce titulu, patřičně na-
jevo, kdo by měl být pánem této série
(7:0). Ale ve druhém Bobr kousal. O po-
ločase vedl 1:0, poté podlehl 1:3.

Čuníci a Motor. Dle vývoje v základ-
ní části šli do série jako favorité Čuníci.
Ale ejhle…Motor „nakopla“ první výhra
2:1. Čuníci situaci ustálili odpovědí 4:1.
Ve třetím došla koncovka až do samo-
statných nájezdů, kde měl navrch Motor
(3:2 po sam. náj.).

Břežský elán a dynamičnost, posta-
vené na opoře v bráně, proti zkušené-
mu a sehranému kolektivu Rockets. Zku-
šenost měla navrch. Rakety postoupily
po výsledcích 1:0 a 2:1.

Za poslední tři roky se spolu setkali
v play-off jako soupeři Kenya a Devils.
Kenya mírný favorit, jenž loni měla hod-
ně blizoučko ke zlatému snu. O to větší
motivaci měla na tuto sezónu. A také
první čtvrtfinálový duel tomu odpovídal
po výhře 3:0. Ve druhém mači se nepo-
dařilo dílo dokonat (2:3 po samostatných
nájezdech). No a rozhodnutí se odehrá-
valo pod taktovkou borců z Devils (5:2).

Po shrnutí a sečtení celkového čtvrt-
finále, vyplynulo že jen Cepy potvrdily
lepší umístění ze „základu“. 

Semifinále
Cepy s Motorem. Dva letité týmy, se

kterými každý rok se musí počítat do hry
o medaile. I když zdání, že Motoru nej-
lepší léta jsou na ústupu, bylo vyvráce-
no. Motor „nahodil turbo“ a byla z toho
série, na kterou se bude hodně dlouho

vzpomínat. Tak vyrovnané utkání se tu,
snad nehrálo…

V první střetu dvakrát vedli Cepy, Mo-
tor dotahoval. V samostatných nájezdech
byl úspěšnější Motor.

V druhém se ujali vedení hráči Mo-
toru a naopak Cepy kontrovaly. Remíza
opět vydržela až do samostatných ná-
jezdů. Tam poprvé utíká obhájce hrobní-
kovi z lopaty a odvrací mečbol. V rozho-
dujícím třetím souboji Motor už vedl 2:0,
Cepům se podařilo srovnat půl minuty
před koncem. Po druhé vstávají „z mrt-
vých“ a v prodloužení dokonaly své dílo
do úspěšného konce. Velká poklona však
i pro „Turbomotor“. Jak vrtkavé je štěstí…

Před duelem Devilsu s Rockets se na-
bízí otázka „podaří se čertům historický
krok vstupu mezi finalisty“? Odpově� na
hřišti však byla pro čerty krutá. Rakety
po výhrách 5:0 a 3:0, dostávají po roční
odmlce možnost znovu bojovat o trůn. 

Boj o bronzovou „placku“ mezi De-
vilsem a Motorem se odehrával ve vy-
rovnanosti obou soupeřů.

Výsledky 1:2 a 3:2, tento duel posílá
do prodloužení. Tam byl šSastnější Mo-
tor… A Devils musí na svoji první me-
daili vzhlížet do let budoucích…

Finále
Hokejky mezi s sebou zkřížili dva po-

slední mistři. Rockets (2012), Cepy (2013).
Proto v prvním duelu je patrný res-

pekt před soupeřem, jak z jedné, tak
i z druhé strany, a na první gól si muse-
li diváci počkat až do samostatných ná-
jezdů. Lepší pozici k druhému klání si na
sebe „převážili cepáci“. Ale „rakeSáci“ ne-
jsou žádní nezdárci a podařilo se jim po
výhře 3:2 protáhnout sérii k zápasu, ve
kterém vítěz bere vše…. A Rakety za-
čaly, tak jak skončily předcházející mač
a ujali se vedení. Cepům se podařilo rych-
le srovnat krok, a od druhé třetiny se po-
stupně začal „lámat chleba“. Raketám
jakoby začaly těžknout nohy. Cepy oto-
čily skóre, které se začalo zvyšovat až
na konečných 6:1. Putovní pohár nemě-
ní tedy majitele z loňského roku a zů-
stává už celkově po osmé v rukou hrá-
čů z Cepů.

Statistiky play-off ovládli „plejeři“ sta-
ronového mistra. V kanadském bodová-
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ní i ve střelcích kraloval Stanislav Korel
za 9 gólů a 1 asistenci. V první soutěži
mu sekundovali jeho spoluhráči Tomáš
Minařík (4+6) a Ondřej Waber (7+1). Ve
střelcích skončil Ondřej Waber druhý,
před dvojicí Jan Bílý a Martin Šmíd (6 gó-
lů). V gólmanech zvítězila zkušenost nad
dravým mládí. Výpočty dopadly nejlépe
pro Jana Cidlinského z Motoru, před Pe-
trem Smekalem z Rockets a Janem Mro-
viecem z Cepů.

V soutěži slušnosti o pohár Vlastimi-
la Sojky im memoriam zvítězil TPS Gam-
brinus.

A tradice pokračovala po finálovém
dni, večer na podium a parketách Občan-
ské Záložny, kde si za oslavných fanfár
přebíraly ceny úspěšní i méně úspěšní. 

KONEČNÉ POŘADÍ
1. HT CEPY
2. ROCKETS
3. BC MOTOR STARS JIH
4. HC DEVILS
5. ČUNÍCI
6. BEER STARS BŘEHY
7. KENYA

8. CHLUPATEJ BOBR
9. TPS GAMBRINUS

10. HBC OPATOVICE NAD LABEM
11. FAN CLUB JESTŘÁBI

Soupiska vítězů:
Libor Komůrka, Martin Beránek, Mi-

lan Beránek, Marek Smolík, Miroslav
Stránský, Radovan Pišta, Jiří Švihlík, On-

dřej Waber, Petr Novotný, Petr Šatara,
Stanislav Korel, Lubomír Menc, Rudolf
Raška, Pavel Brabec, Tomáš Schejbal, Jan
Mroviec, Michal Jeřáb, Tomáš Matrka, To-
máš Minařík, Michal Kačírek, Vladimír
Novotný, Radek Balán
vedoucí týmu: Arnošt Stárek, Jan Špic 

- fáda -
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Zpráva k činnosti týmu
k měsíci březnu - 

velký nábor do našeho
sportovního týmu !!!

V průběhu celého měsíce března bude probíhat
velký nábor nových uchazečů a uchazeček!

Rozhodli jsme se pro nábor všech zájemců a zá-
jemkyň, kteří mají rádi naše sportování. Zájemci se
mohou přijít podívat, jak naše cvičení probíhá, mo-
hou si vyzkoušet naše rozcvičky i cvičení na jednot-
livých nářadích. 

Jedinou podmínkou je minimální věk 7 let. Tyto
menší děti by měli doprovodit jejich rodiče:o) 

Naše hodiny začínají vždy od 18. hodiny a to kaž-
dé úterý a čtvrtek. 

Všechny zájemce prosíme, aby přišli včas (tedy na
18. hodinu). S sebou si přinesli sportovní oblečení
(tepláky či elas{áky, tričko, nebo gymnastický dres,
cvičky) a pití.

Těšíme se na všechny uchazeče a uchazečky! 

Mgr. et Mgr. Petra Šimková, DiS.

TJ Sokol Přelouč
Pardubická 734, 535 01 Přelouč

GYMNASTIKA
cvičitelský tým: Mgr. et Mgr. Petra Šimková, DiS., 608 265 802

Zdeněk Vamberský, Roman Holeček, Kateřina Skalová



A-TÝM (ČNHbL — VÝCHOD)

B-TÝM (KHbL — VÝCHOD)

STARŠÍ ŽÁCI (MČR — VÝCHOD)
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