


96. schůze rady města proběhla
v pondělí 3. 3. 2014. 

Rekonstrukce fotbalového hřiště
Schválena na ní byla radními smlou-

va o zpracování projektu se společnos-
tí A-SANGEO Pečky pro podání žádosti
na Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy o přidělení finanční dotace na
rekonstrukci fotbalového hřiště s atletic-
kou drahou a tribuny na stadionu v Pře-
louči za úplatu 250.000,- Kč bez DPH.
Fotbalové hřiště s atletickou drahou a tri-
buny se nachází ve velmi špatném tech-
nickém stavu a město má proto záměr
podat žádost o přidělení finanční dota-
ce na Ministerstvo školství. Proto vstou-
pilo do jednání se společností A-SANGEO,
která se zpracováváním obdobných žá-
dostí zabývá a je předpoklad, že jimi zpra-
covaná žádost bude vyhodnocena kladně
a dotace bude městu přidělena. Součas-
ně byla radou schválena smlouva o vy-
pracování projektové dokumentace pro
stavební povolení a provedení stavby se

společností PROJECTICON s.r.o. Nový Hrá-
dek na rekonstrukci hřiště a tribuny na
stadionu. 

Regenerace panelového sídliště
Přelouč - III. etapa

Dalším bodem jednání bylo schvále-
ní výzvy k podání nabídky - zadávací do-
kumentaci k veřejné zakázce „Regene-
race panelového sídliště Přelouč - III. eta-
pa“. V souvislosti s tím jmenovala rada
komisi pro posouzení a hodnocení na-
bídek v zadávacím řízení veřejné zakáz-
ky a delegovala zástupce zadavatele
do komise pro posouzení a hodnocení
nabídek v zadávacím řízení. Projekt bu-
de spolufinancován z Programu podpory
bydlení - Podprogram „Podpora regene-
race panelových sídliš] od poskytovatele
MMR ČR. Předmětem plnění je rekon-
strukce části ulice Obránců míru, v úse-
ku od křižovatky s ulicí Smetanova po
křižovatku s ulicí Školní, včetně metropo-
litní sítě, výsadby zeleně a rekonstrukce
veřejného osvětlení. 

Radní také schválili příspěvek ve vý-
ši 5 000,- Kč Českému rybářskému sva-
zu, MO Přelouč na pořádání 7. ročníku
rybářských závodů HANDICAP FISCH
CAP 2014 (strava pro účastníky, upomín-
kové dárky, poháry, diplomy). 

97. schůze Rady města Přelouče
proběhla v pondělí 17. 3. 2014. 

Veřejná zakázka 
„Snížení energetické náročnosti
budovy Městského kina Přelouč“

Rada na ní schválila výzvu k podání
nabídky - zadávací dokumentaci k ve-
řejné zakázce „Snížení energetické ná-
ročnosti budovy Městského kina Přelouč“.
Tento projekt je spolufinancován Evrop-
skou unií z Operačního programu Životní
prostředí. Předmětem plnění je zateple-
ní a regenerace objektu Městského kina
v Přelouči, které má za úkol výrazně sní-
žit energetickou náročnost objektu a od-
stranit, nebo minimalizovat vady, poru-
chy a nedostatky objektu, zjištěné při
stavebně technickém průzkumu. Staveb-
ní úpravy objektu mimo jiné obsahují:
zateplení vnějšího pláště budovy, zatep-
lení podlahy podkroví, zateplení stropu
plochých střech, zateplení podlahy hle-
diště, výměnu otvorových výplní, rekon-
strukci ústředního vytápění, rekonstruk-
ci vzduchotechniky. 

Radní také schválili záměr na pro-
nájem části pozemků v k. ú. Lohenice
u Přelouče za účelem provozování pří-
rodního koupaliště za cenu 20.000,- Kč.
Pronájem bude na dobu určitou od 15. 5.
2014 do 15. 9. 2014, nájemce bude na
pronajatých pozemcích provozovat pří-
rodní koupaliště v souladu s § 6 a násl.
Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví.

mh
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RADA MĚSTA PŘELOUČE

Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že svoz bioodpadu za-
jiš]ovaný pomocí hnědých plastových nádob bude po zimní přestávce zahájen ve
středu 2. dubna 2014 a bude probíhat stejně jako v předchozích letech v zá-
vislosti na dané lokalitě. 

Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické je možné biologicky rozložitelný odpad uklá-
dat celoročně. Připomínáme provozní dobu sběrného dvora:

Pondělí 13 — 17 hod. Pátek 13 — 17 hod.
Středa 10 — 15 hod. Sobota 8 — 12 hod.

Na Velikonoční pondělí, tedy 21. dub-
na 2014, bude sběrný dvůr uzavře-
ný. Otevřený bude mimořádně v úte-
rý 22. dubna 2014, a to v době od
13 - 17 hodin. Děkujeme občanům za
pochopení.

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

VEČER S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE

dne 22. dubna 2014 od 18.00 hodin
ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ

Vstup zdarma

Svoz bioodpadu 
v hnědých plastových nádobách

Informace 
týkající se

sběrného dvora



Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických
spotřebičů. Když si doma uděláte jejich důkladnou inventuru,
možná budete výsledným číslem sami překvapeni. 

Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakou-
pili. A víte, odkdy se ten který spotřebič v domácnostech vů-
bec používá?

Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky.

Dnes má podle statistik alespoň jednu lednici 100 % českých
domácností. Vynález umělého zmrazování předvedl poprvé skot-
ský lékař a chemik William Cullen už v roce 1756 na univer-
zitě v Edinburghu.

Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet
klikou stroje. Není tedy divu, že se lednice na tomto principu
neujala.

První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911
americká firma General Electric podle patentů francouzské-
ho vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem jen ně-
co kolem stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což
byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabí-
rala trochu moc místa: hlučný motor a kompresor se umis]o-
valy do sklepa, zatímco chladicí box měl své místo v kuchyni.
Teprve model Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně vešel celý.

Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 se ho
prodalo přes milion kusů. Koncem třicátých let mělo už lednič-
ku 60 % amerických domácností, zatímco v Evropě se lednič-
ky dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých letech. 

Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočka-

ly. Používá je zhruba 15 % domácností. Hitem se staly díky
světové výstavě v Chicagu roku 1893, patent na myčku získa-
la v roce 1886 Američanka Josephine Cochranová, bohatá dá-
ma z Illinois. 

Paní Cochranová začala detailem - držáky na talíře. Tepr-
ve poté, co vymyslela, jak talíře a hrníčky uchytit do drátěných
držáků tak, aby pevně držely i v silném proudu, umístila držá-
ky na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel. Vo-
da pak na nádobí padala shora. 

Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na
lodích, později v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až
o pár desítek let zamířily do domácností. 

Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v po-

době, v jaké ji nejčastěji potkáte na českých zahradách. Tato
rotační sekačka s jedním nožem otáčejícím se kolem svislé
osy se poprvé objevila v roce 1953.

Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně kon-
kurovat kose, je ale mnohem staršího data. Patent na něj zís-
kal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding, strojník ze Stroudu
v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil
zařízení, kterým se v textilních továrnách sestřihoval drsný po-
vrch látek po tkaní. 

V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové sekač-
ky poháněné nejprve parními stroji a později benzinovými mo-
tory. První elektrická sekačka je z roku 1926.

Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřexují i na úspory -
- především energie a vody. Jedním z důležitých směrů dalšího
vývoje je neustálý důraz na použití takových materiálů při vý-
robě, které po skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co
největší míře.

„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent
elektrické energie, jelikož získání materiálů recyklací je dale-
ko levnější než jejich těžba přímo z nerostných surovin - zejmé-
na v případě železa. Navíc zásoby primárních surovin na naší
planetě nejsou neomezené,“ zdůrazňuje význam zpětného ode-
bírání elektrospotřebičů generální ředitel kolektivního systému
ELEKTROWIN Roman Tvrzník.
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Napsali nám !

Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?

Rádi do dubnového vydání Roštu zařazujeme i 3 pohled-
nice historické Přelouče ze soukromé sbírky. Za jejich za-
slání a možnost zveřejnění našemu čtenáři a přispěvateli
děkujeme. Redakce Přeloučského Roštu



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

K 28. 2. 2014 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardu-
bice 7 575 osob. Na poptávkové straně trhu práce byla evido-
vána 1 352 volná místa, na jedno místo pak připadalo 5,6 ucha-
zeče. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu činil 6,6 %.

Základní charakteristika vývoje nezaměstnanosti
a volných pracovních míst v okrese Pardubice

Vývoj nezaměstnanosti

Vybrané obce region Přeloučsko - Údaj o počtu nezaměstnaných
v obcích je získán ručním výběrem z IS Zaměstnanost +

údaje ze statistiky obcí z IS Okpráce

Další informace získáte na www.portal.mpsv.cz
Nebo nás můžete kontaktovat na telefonu:
950 144 401-406, zaměstnanost 
950 144 407, vedoucí
950 144 501-505, 520-521, nepojistné sociální dávky

Úřední hodiny kontaktního pracoviště v Přelouči:

Pondělí 8 - 12 a  13-17 hod.
Úterý 8 - 11 hod.
Středa 8 - 12 a  13-17 hod.
Čtvrtek 8 - 11 hod.
Pátek 8 - 11 hod. pouze pro pozvané uchazeče 

a přijímáme nové žádosti

O zprostředkování zaměstnání si může fyzická osoba po-
žádat na kontaktních pracovištích krajské pobočky úřadu prá-
ce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a to pouze na jed-
nom z těchto kontaktních pracoviš]. Žádost musí být podána
osobně. Žádosti přijímáme v úředních hodinách celý pracov-
ní týden. 

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Po dvacetipěti letech se opět, v jedné z nejmenších obcí
okresu slavil významný den - Mezinárodní den žen. Po krátkém
zahájení paní A. Kubátová seznámila přítomné s výtvarnou
technikou využívající papírových proužků, které jsou stáčeny
a formovány do rozmanitých tvarů - Quilling, nebo také papí-
rový filigrám. Několik žen tato výtvarná práce natolik nadchla,
že nejenom na našem sezení si sestavily pěkné kytičky, ale už
přemýšlí, jak si krásně ozdobí vánoční stromeček. Škoda jen,
že se nezúčastnily mladší ženy - maminky, které nejen své ra-
tolesti, ale i jiné mohli přiučit jiné technice.

Závěr oslavy patřil volné zábavě, kterou nám zpříjemnili
dva pozvaní muzikanti.
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Trh práce
na Přeloučsku

Tupesy



Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych zde připomenul, že máme znovu v provo-
zu dětské dopravní hřiště, které se nachází pod parkem Jana
Dítěte. Dopravní hřiště je především využíváno k dopravní vý-
chově pro žáky základních škol. Nejčastěji pro žáky čtvrtých
tříd. U těchto žáků probíhá dopravní výchova v délce deseti ho-
din. Z toho pět hodin právě na dopravním hřišti, kde si žáci
vyzkouší na vlastní kůži získané znalosti o bezpečném pohy-
bu po komunikaci. Závěrem této výuky je zkouška, které je ob-
sahem písemný test ze znalostí dopravních pravidel a praktic-
ká část na tomto dopravním hřišti. Žákům, kteří touto zkouškou
projdou, je vystaven průkaz cyklisty. 

Dětské dopravní hřiště není využíváno pouze
pro žáky čtvrtých tříd, ale je možno zde provádět
výuku dopravní výchovy pro ostatní ročníky, dokon-
ce pro mateřské školky. 

Od letošního roku máme k dispozici malou
učebnu, která se nachází hned vedle dětského do-
pravního hřiště. Samozřejmostí je i sociální zaříze-
ní. Tato učebna je využívána pouze pro účely vý-
uky pořádané městskou policií. 

Dětské dopravní hřiště je volně přístupné pro
veřejnost. Provozní řád najdete na internetových
stránkách města. Přednost má samozřejmě námi
organizovaná dopravní výuka s žáky základních škol. 

Pokud si chcete naplánovat návštěvu tohoto zařízení a chce-
te mít jistotu, že zde neprobíhá plánovaná dopravní výchova,
dejte vědět předem na emailovou adresu: pmp@mestoprelouc.

Děkujeme, že se na dopravním hřišti budete chovat sluš-
ně a nebudete ničit majetek, ani nebudete lhostejní k tomu,
pokud takové chování sami zaznamenáte a dáte nám vědět.

Nalezený jezevčík
Na služebnu MP byl doveden nalezený zmatený pejsek,

který byl umístěn do dočasné péče, a nastalo pátrání po maji-
teli. Následující den se jezevčík dostal do svého vlastního pe-
líšku.

Záhada
V odpoledních hodinách se na služebnu dostavil mladík

a oznámil dozorčí službě, že po příchodu domů se mu po bytě
procházela podivná zvířata a on se jich bojí. Hlídkou bylo vše
zkontrolováno a ukázalo se, že mladík je poživatel psychotrop-
ních nebo halucinogenních látek, v jejichž důsledku vidí ne-
existující stvoření.

Patník
Dopoledne v obci Břehy byl hlídkou spatřen mladík, který

si nesl plastový sloupek sloužící k vymezení okraje vozovky,
tedy tzv. patník. Jelikož se doznal, kde sloupek vytrhl, a tedy
ukradl, byl oceněn blokovou pokutou. Sloupek byl navrácen na
původní místo.

Napálení senioři
Na služebnu MP zavolala seniorka, že před dvěma hodi-

nami podepsala smlouvu na odběr elektřiny pravděpodobně
podvodníkům, neb když jim volala na uvedený telefon, nikdo

nereagoval. Hlídka se vydala hledat a zkontrolovat popsané
prodejce. V tomto případě nakonec vše dopadlo dobře a smlou-
va byla zrušena. Ale znovu apelujeme zejména na starší lidi.
Nikoho neznámého nepouštějte do svých domů a bytů, ne-
půjčujte peníze neznámým lidem, nepodepisujte s nimi žádné
doklady a smlouvy, nekupujte doma nabízené zboží. Chraň-
te se!

Vyšinutá dívka
Na městském úřadě bylo z jednoho odboru vysláno tísňové

volání na městskou policii. Po příchodu hlídky jí bylo sděleno,
že tam úřednici napadala nějaká pomatená dív-
ka, která volala, že chce vrátit dítě a spoustu dal-
ších nesmyslů. Tato byla dostižena poblíž úřadu,
ale kladla aktivní fyzický odpor s velmi nevybíra-
vým verbálním projevem, proto byla v poutech
dopravena na služebnu MP, a jelikož byla totál-
ně zmatená, byla přivolána RZS na posouzení je-
jího zdravotního stavu. Ta rozhodla o převozu na
psychiatrii.

Bezdomovci
Při kontrole obce Lhota v nočních hodinách si

hlídka povšimla požáru v opuštěné provozovně.
Při kontrole bylo zjištěno, že oheň zapálili dva bezdomovci
a snažili se ohřát. Na místo byli přivoláni hasiči a oheň byl
uhašen bez škod na majetku.

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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Aktuální informace !

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Mateřská škola Kladenská 1332 Přelouč vyhlašuje

ZÁPIS
na školní rok 2014/2015
Vyzvedávání přihlášek: 

úterý 15. 4. a středa 16. 4. 2014
dopoledne: 8.15 — 10.00 hodin
odpoledne: 14.30 — 15.30 hodin

Odevzdávání přihlášek:
pondělí 28. 4. a   úterý 29. 4. 2014
dopoledne: 8.15 — 10.00 hodin
odpoledne: 14.30 — 15.30 hodin



1. 4. 1867 byl jmenován čestným občanem Přelouče řídící
učitel Jan Červinka. 

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

1. 4. 1934 povýšil královéhradecký biskup Msgre dr. Mořic
Pícha děkanský chrám sv. Bartoloměje v Pardubicích na arci-
děkanský a jmenoval prvním arciděkanem P. Vincence Še-
tinu, rodáka ze Břehů u Přelouče. 

1. 4. 1999 zahájilo v Přelouči činnost informační a turistic-
ké centrum. 

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

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

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

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

5. 4. 1827 se narodil v Cholticích Ing. Čeněk Jan Daněk,
strojní inženýr a vynálezce v oboru cukrovarských strojů.
V roce 1854 založil Karlínskou strojírnu Daněk a spol., poz-
ději a.s. ČKD Praha. Zemřel v roce 1890 v Chlumci nad Cid-
linou. 

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

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

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

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

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

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

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

8. 4. 1999 zemřel v Praze Ivan Diviš, významný básník

a esejista, potomek přeloučské Divišovy rodiny, nositel ce-
ny Jaroslava Seiferta. Pražský rodák (18. 9. 1924). 

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

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

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

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

16. 4. 1826 se ve Svojšicích narodila Julie Havlíčková-Sýko-
rová, dcera hajného ze svojšické hájovny, dne 4. 3. 1848 se
provdala za Karla Havlíčka Borovského, zemřela ve 29 le-
tech 16. 4. 1855 v Praze. Její životní příběh zpracoval Ka-
rel Novotný v knize „Co jsem poznal srdce Tvé...“.

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

17. 4. 1807 se v Cholticích narodil Josef Vojtěch Hellich,
malíř historických výjevů (církevních a vlasteneckých). Zná-
mé jsou jeho portréty Boženy Němcové a Františka Palac-
kého. Zemřel 23. 1. 1880 v Praze. 

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

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

19. 4. 1734 bylo listinou papeže Klementa XII. založeno
v Přelouči Bratrstvo sv. Barbory. 

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

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

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

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

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

24. 4. 1964 zemřel v Praze Josef Hais - Týnecký, spisovatel,
původně katolický kněz, autor řady románů a divadelních
her. Býval častým hostem na statku Lidických v Brlohu, od-
kud čerpal látku k románu „Bílý dvůr“ a k povídce „Mrtva“

6 Přeloučský ROŠT

! Výročí a významné události 

Dubnová výročí 
a významné události na Přeloučsku — doplnění



o předčasně zesnulé nadané žačce pěvecké školy Maruš-
ce Lidické. Josef Hais - Týnecký byl klatovským rodákem
(narozen 2. 3. 1885).                                          F. H.

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

Základní umělecká škola Přelouč, která na poli výchovy
nadaných dětí v hudebních, tanečních, výtvarných a literárně
dramatických oborech, působí již od roku 1949, si k pětašede-
sátému výročí své existence nadělila hezký a užitečný dárek -
- nevyužívaná bývalá kotelna školy byla rekonstruována na
učebnu zpracování a reprodukce zvuku. To navazuje na rea-
lizovaný záměr vedení školy - zavedení nového vzdělávacího
programu „Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba“.
Nový vzdělávací program je v souladu s cíli Rámcového vzdě-
lávacího programu - utvářet klíčové kompetence žáků, kultivo-
vat tím jejich osobnost po umělecké stránce a motivovat je k ce-
loživotnímu učení. Umělecky nadané děti a mladí lidé mohou
tak díky nové učebně cílevědomě rozvíjet svůj talent a připra-
vovat se k dalšímu vzdělávání a profesionálnímu uměleckému
uplatnění. 

Nová učebna zpracování a reprodukce zvuku bude využí-
vána napříč všemi obory, které základní umělecká škola v sou-
časné době realizuje. Využití moderních technologií nového
oboru se promítne do funkce celé školy, rozšíří žákům rozhled

a seznámí je i s jiným uměleckým oborem. Nelze opomenout
ani propojení teoretické a praktické výuky, které bude velkým
vkladem do budoucí umělecké dráhy žáků přeloučské základ-
ní umělecké školy. 

Prostory bývalé kotelny, která již nevyhovovala technickým
ani hygienickým požadavkům byly pro záměr rekonstrukce na
novou učebnu zpracování a reprodukce zvuku, jako stvořené,
a to především z hlediska vhodného umístění na školním po-
zemku a v neposlední řadě z důvodu odhlučení od okolí, pro-
tože bývalá kotelna se nachází z převážné části pod úrovní
zemského povrchu. 

Celou akci se podařilo úspěšně realizovat za pomoci pro-
středků z dotace z Regionálního operačního programu Severo-
východ. Investorem akce bylo město Přelouč, zřizovatel základ-
ní umělecké školy. 

ZUŠ Přelouč připravuje otevření nové učebny
zpracování a reprodukce zvuku

Dne 2. 3. 2014 se v sále Obecního úřadu ve Štěpánově,
uskutečnil Dětský karneval. Děti si užily odpoledne plné her,
soutěží, písniček, sladkých odměn a hlavně barevných konfet,
které byly spíše atrakcí a radostí pro rodiče. Všem zúčastněným
se karneval líbil a sklidil velký úspěch. Mé poděkování patří
KMS Štěpánov, Adéle Turynové za pomoc při organizaci, a také
všem rodičům našich nejmenších obyvatel za podporu. Všich-
ni už se těší, na další akci, v naší obci.

LUCIE PAVLÍKOVÁ

Dětský karneval 
ve Štěpánově



NAUČNÁ LITERATURA

záhady
DÄNIKEN, Erich von
Tajemný dávnověk Středomoří. 
Liberec: Dialog, 2013.

vojenství
JACKSON, Robert
Neobjasněné záhady druhé světové války. 
Praha: Svojtka, 2002.

RUDEL, Hans-Ulrich
Pilot štuky: válečný deník. 
Praha: Elka Press, 2013.

letectví
KUDLIČKA, Bohumír
Letecké vzpomínky: tři příběhy mužů, 
kteří zasvětili svůj život letectví.
Praha: Naše vojsko, 2013

cestopisy
JŮZL, Jiří
Z Trutnova na Nový Zéland. 
Trutnov: Jiří Jůzl, 2013.

KRÁSNÁ LITERATURA

ANDERLE, Jiří Láska za lásku. 
Praha: Radioservis, 2013.

FAES, Urs Paříž, láska. 
Zlín: Archa, 2013.

JANOUCH, Katerina Sesterstvo. 
Praha: Mladá fronta, 2013.

NABOKOV, Vladimir Vladimirovič
Slídil. 
Praha: Paseka, 2013.

PANCOL, Katherine
Veverky z Central parku bývají v pondělí
smutné. Brno: Jota, 2013.

POEZIE

FISCHEROVÁ, Sylva
Tady za rohem to všechno je. 
Praha: Pulchra, 2011.

ŽIVOTOPISY

CINGER, František
Smějící se slzy, aneb, soukromý život Ja-
na Wericha. Praha: BVD, 2013.

KAPKA vody pro strom lásky: vzpomínky
na Olgu Havlovou k nedožitým 80. na-
rozeninám. 
Praha: Výbor Dobré vůle - Nadace Olgy
Havlové, 2013.

KOSATÍK, Pavel
Tigrid, poprvé: průvodce osudem inteli-
gentního muže ve dvacátém století.
Praha: Mladá fronta, 2013.

MALÉŘOVÁ, Zuzana
Příběhy z tribuny. 
Řitka: Čas, 2013.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

KROLUPPEROVÁ, Daniela
Mizící hmyzíci. 
Praha: Portál, 2013.

VLADISLAV, Jan
O Bílé Karolíně a Černé Karolíně. 
Praha: Albatros, 2013.

ŠIANSKÁ, Dana
Zakázané prázdniny. 
Praha: Krigl, 2013.

LETADLA: svět v pohybu. 
Říčany: Sun, 2013.

SPORTOVNÍ AUTOMOBILY: svět v pohybu.
Říčany: Sun, 2013.

VLAKY: svět v pohybu. 
Říčany: Sun, 2013.                       J.K.
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! Společenská kronika 

JUBILANTI
Zdenko Černík 91 let
Marie Papežová 89 let
Jaroslav Michal 89 let
Růžena Štěpánková 88 let
František Špaček 88 let
Růžena Kohoutová 87 let
Růžena Kohoutková 86 let
Danuše Novotná 85 let
Marta Štrumlová 85 let
Alena Štěpánková 80 let

Jaroslava Svobodová 80 let
Hana Slámová 80 let
Josef Kosina 80 let
Marie Novotná 75 let
František Beneda 75 let
Josef Diviš 75 let
Jindřiška Bezdíčková 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Alan a Irena Peštovi 18. 3.

PŘELOUČÁCI

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Městská knihovna Přelouč
Vás zve

na literární pořad

ZDENĚK BURIAN
MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU

přednáší
Hynek Schuster

úterý 8. 4. 2014
od 17.00 hodin

v Městské knihovně Přelouč



Svátky jara, Velikonoce, se opět blíží. I k tomuto tématu
lze nalézt v depozitáři přeloučského muzea zajímavý exponát.
Jedná se o sadu velikonočních kraslic přeloučské lidové uměl-
kyně Josefy Černé (1879-1962). Článek o této přeloučské osob-
nosti publikoval pan František Hollmann v Přeloučském Roš-
tu 12/2011, proto se o paní Černé a její tvorbě zmíníme jen
krátce. Malováním kraslic se začala zabývat v polovině 20. let
20. století, přičemž tak činila také kvůli ekonomické situaci své
početné rodiny. Výrobky dodávala do odborného obchodu v Pra-
ze. Vejce malovala anilinovými barvami a následně z nich ryd-
lem vytvářela staročeské vzory. Inspirovala se lidovými středo-
českými kroji.

Dnešním exponátem je tedy sada velikončních kraslic, kte-
rou tvoří celkem devatenáct kusů. Vybíráme z nich několik na
ukázku. Zdobeny jsou výše popsanou technikou různými lido-
vými motivy - především květinami rozličných druhů, geometric-
kými vzory a antropomorfními či náboženskými motivy (např.
na Bibli umístěný kalich). Plochy kraslic jsou většinou fialové
barvy, ale nalézt lze též barvu zelenou či černou. Samotné vý-
zdobné motivy jsou pak převážně bílé barvy.

Na některých kraslicích lze nalézt dokonce nápisy jako
např. „Dobrý den“, „To vajíčko malovaný, jest od srdce darova-
ný“ či dokonce poměrně dlouhý text „Bojuj ten dobrý boj víry
a dosáhneš život věčný, ku kterémž i ty povolán jsi!“. Výzdoba
je provedena do obdivuhodných detailů.

Sadu kraslic věnovala přeloučskému muzeu dne 4. dubna
1963 slečna Božena Liegrová, úřednice. Kraslice mají standart-
ní současné rozměry.

Použitá literatura:
" HOLLMANN, František. Žila mezi námi... Přeloučský Rošt,

2011, roč. 21, č. 12, s. 9.
" Příslušná evidenční karta Městského muzea v Přelouči

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

určitě zaujme zajímavá kniha, kterou je Kronika kladrubská
s podtitulkem Barokní kůň v Čechách. Jejím autorem je pan
Jiří Hájek, který zatím ve třech dílech knihy (vyšly v r. 2011,
2012 a 2013) zachycuje v souvislostech s dějinami státu osu-
dy koní a hřebčína od jeho počátku až do roku 1990. V knize
najdete celou řadu zajímavých dobových fotografií.

Na knize spolupracovala a předmluvu k ní napsala ing. Len-
ka Gotthardová, CSc., ředitelka kladrubského hřebčína v letech
2004-2008, která je také vydavatelkou knihy. S paní ing. Len-
kou Gotthardovou se budete moci setkat a popovídat si na be-

sedě v prvním týdnu v říjnu letošního roku, kdy si budete moci
knihy i zakoupit. K dispozici bude i stručný životopis autora Ji-
řího Hájka.

Věra Jelínková

Rádi bychom tímto poděkovali pracovnicím Městské kni-
hovny Přelouč za velmi pěkný program, který pro děti připravi-
ly a příjemně strávené dopoledne v Městské knihovně. 

H. Novotná
ředitelka MŠ Kladenská 
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Co nemůžeme vidět... !

Nejen milovníky koní
a historie

Poděkování 

Velikonoční exponát:
kraslice lidové umělkyně Josefy Černé

JIŘÍ ČERNÝ OPĚT V PŘELOUČI

Středa 14. května 2014
U KOTÝNKŮ 19.00 hod.
Zveme Vás na další poslechový pořad,

tentokrát na téma

JAROMÍR NOHAVICA
Svou první LP desku vydal v roce 1988 pod názvem „Dar-
moděj“. Zatím poslední CD letos v únoru . Nese titul „Ja-
rek Nohavica a přátelé“. Ukázky z celé zpěvákovi kariéry,
ale i zasvěcený komentář Jiřího Černého si přijQte poslech-
nout opět do Vinotéky U Kotýnků.

POZOR ! ZMĚNA !! 

Předprodej vstupenek začne již 
v úterý 15. dubna 2014 U Kotýnků.
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! Zprávy z radnice 

Anna Jarolímová

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

Vítání občánků

Jana KřičenskáJan Jo�t

Luká� Tichý Matěj Sejkora Matyá� Liebich Samuel Bulis

Eliá� Novotný

Tereza Barto�ová Vojtěch �imák

Omluva redakce
Rádi bychom se tímto omluvili za chybně uvedené jméno

nového občánka z březnové rubriky Vítání občánků. Nedopa-
třením bylo chybně otištěno jméno Vojtěch Zapletal, správně
však mělo být uvedeno Zapletal Jakub. Za způsobenou chybu
se tímto omlouváme nejen nositeli jména, ale i jeho rodičům
a prarodičům.



Městský důchodní a později městský správce Jan Dítě byl
člověkem aktivním v mnoha směrech. Díky jeho přičinění vzni-
kl v roce 1862 v Přelouči záloženský spolek. Svůj velký podíl
má i na založení a zdárném dokončení místního cukrovaru.
V roce 1866 dokázal vzorně hájit zájmy města při jednáních
o odškodnění měst, poškozených postupem pruského vojska.
Samozřejmě až ve Vídni. Stal se členem ustavujícího výboru spol-
ku Občanská beseda, který soustřexoval zábavu všeho druhu.
Ani zrod sboru dobrovolných hasičů se neobešel bez asisten-
ce Jana Dítěte. Hudební kapelu místních hasičů, kterou vedl
František Filipovský (otec), vybavil hudebními nástroji. I zakla-
datel městské knihovny JUDr. Ladislav Quis, přítel Jana Neru-
dy, počítal s pomocí vlivného městského správce. Nezklamal
se, nebo] Jan Dítě zajistil měsíční finanční dotaci na zakoupe-
ní nových knih. Další zásluhou městského správce je založení
městského parku, který vznikl propojením záloženského a měst-
ského sadu. 

Park v Přelouči prý býval skutečnou ozdobou města. Našla
se tam malebná zákoutí s lavičkami, v dolní části dokonce te-
nisový kurt. Náš park pamatuje i studentské majálesy a gar-
den party. V 50. letech utrpěl barbarským restaurováním a od
té doby neustále upadá. 

V 60. letech někomu překážela dokonce socha Jana Dítě-
te, která musela být po takovém vandalském zásahu náklad-
ně restaurována v kamenosochařské škole v Hořovicích. Snad
se nám někdy podaří vrátit této části města alespoň část dří-
vějšího lesku. 

Za všestranné zásluhy byl Janu Dítěti odhalen pomník ješ-
tě v roce 1894 na katolickém hřbitově kostela Navštívení Pan-
ny Marie na Svatém poli. 

Při jeho odhalení měl významný projev Dr. Ladislav Quis,
iniciátor městské knihovny a městského parku v roce 1892. 

František Hollmann

V závěru postní doby si Vás dovolujeme pozvat v pátek
11. 4. v 19 h. na pašijový koncert Slávka Klecandra - písnič-
káře, kytaristy a kapelníka skupiny Oboroh. Zazní zde výběr
písní z jeho posledního sólového alba Pátý pád, vydaného v pro-
sinci 2013, o němž jeden z jeho fanoušků napsal: „Další skvě-
lé album. Klidně se mohlo jmenovat TICHO, kdyby se tam uma-
zal ten potlesk, mohlo by to být nejtišší a nejduchovnější album

v ČR.“ A jiný: „A když se vám někdy podaří slyšet Slávka živě
a samotného, budete překvapeni, kolik muziky dokáže ještě
dnes jeden člověk s kytarou udělat.“ 

Dále Vás zveme k účasti na setkání v pašijovém týdnu, kte-
rý začíná Květnou nedělí (13. 4. ve 14:30 h.) bohoslužbou, při
níž vzdáme slávu králi Ježíši.

Na Zelený čtvrtek (17. 4. v 17 h.) se společně sejdeme
kolem stolu a nad nekvašeným chlebem a kalichem vína osla-
víme památku ustanovení svátosti Večeře Páně.

Na Velký pátek (18.4. v 17 h.) si připomeneme události
Ježíšova utrpení a smrti na kříži společně se svátostí pokání.

Na Bílou sobotu (19.4. v 19 h.) si připomeneme význam
našeho křestního slibu.

Na Velikonoční neděli (20.4. ve 14:30 h.) oslavíme slavné
Ježíšovo vzkříšení - poražení smrti, která nemá moc ani nad
Ježíšovými následovníky. Hostem a kazatelem při této slav-
nostní bohoslužbě bude Martin Chadima, který bude po bo-
hoslužbě pokračovat od 16 hod. přednáškou na téma Eu-
charistie - svátost Večeře Páně - její vývoj jako kultického
pokrmu v předkřes]anských dějinách, dějiny eucharistie od sta-
rověku, středověku až po dnešek. Na přednášce bude prezen-
tována kniha Fenomén eucharistie, pro případné zájemce k za-
koupení.

Přejeme vám příjemně prožité jarní dny a duchovně stráve-
né velikonoční svátky.

Za Náboženskou obec CČSH v Přelouči
Tereza Šmejdová Koselová, farářka
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Encyklopedický slovníček !

POZVÁNKA DO SBORU TŮMY PŘELOUČSKÉHO

Jan Dítě - zasloužilý městský správce
a čestný občan města Přelouče



LiStOVáNí
Projekt LiStOVáNí existuje již 10 let a to slibuje dobrou

kvalitu. Pro naše žáky byla napoprvé vybrána tři různá před-
stavení, při kterých se v knížkách nejen listovalo a četlo, ale na-
víc hrálo nebo i zpívalo. Mladším žákům bylo předčítáno z knih
Kouzelná baterka, nebo Dračí polévka. Pro starší žáky byl vy-
brán pořad Borovský v kostce. Všichni se při čtení náramně ba-
vili a přitom se i něčemu novému naučili. Myslíme si, že ten-
to druh scénického čtení pomáhá vzbudit u dětí zájem o četbu,
proto se tato zajímavá setkání s knihou budou v budoucnu
opakovat.

Chvaletická laeka
Seriál soutěží Polabská výškařská tour pokračoval soutě-

ží ve Chvaleticích. Z naší školy se nejlépe umístili Tomáš Pod-
horský (4. místo), Robert Forman (5. místo) a Veronika Váňová
(7. místo). Konečné finále se uskuteční v Kolíně.

Kultura
Žáci 5. - 9. ročníku navštívili dne

27. 2. v pražském Rudolfinu koncert
s názvem FAKT HUSTÁ ČESKÁ FILHAR-
MONIE. Sám název napovídá, že pořad,
kterým prováděl herec Jan Budař, byl

ušitý na míru mladým posluchačům. Uvedením Beethovenovy
Osudové symfonie i jiných skladeb byli všichni nadšeni. Velké
poděkování patří Klubu rodičů při naší škole, který podporuje
tuto aktivitu příspěvkem na dopravu.

V úterý 12. 3. navštívil školu zpěvák a kytarista Dan Ku-
bica, který připravil pro nejstarší ročníky hudební přednášku
o počátku skupiny Beatles, kterou doplnil ukázkami jejich zná-
mých písní.

Koncem března zhlédli žáci 6. -7. ročníku na Malé scéně
VČD představení Baroko pro oko.

Recitační soutěž
Žáci 1. stupně recitují velmi rádi. Soutěže se zúčastnilo cel-

kem 42 dětí a polovina z nich byla oceněna. V okresním kole

zaujaly porotu svým přednesem Anička a Maruška Petrovy.
Anička se umístila na 1. místě, Maruška byla třetí a obě postu-
pují do krajského kola. Je to velký úspěch a oběma děvčatům
gratulujeme.

Projekt 8. ročníku
„Vyber si své povolání“

Žáci 8. ročníků navštívili 21. 2. Hotelovou školu Bohemia
v Chrudimi. Během dopoledne je ředitel školy Mgr. J. Pecina
seznámil se základy stolování. Po prohlídce školy obdivovali
zručnost mladých barmanů a ochutnali svěží nápoje. Největ-
ším zážitkem byl však oběd, který připravili a servírovali sami
studenti školy. Po polévce a kuřecím soté s ananasem a rýží
si žáci pochutnali na dezertu. „Třešničkou na dortu“ byla ža-
bí stehýnka a ananas flambovaný před jejich očima. Exkurze
se všem líbila a možná někoho inspirovala.
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Základní škola Smetanova ul.

SBĚR 
STARÉHO PAPÍRU
KDY: 22. 4. úterý 14.00 - 16.30

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

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

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

Máte-li možnost, papír prosím zvažte.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.



Mezi námi děvčaty
6. 3. proběhl výchovně - vzdělávací pro-

gram Mgr. A. Blažkové pro dívky 6. roční-
ků na téma „Mezi námi děvčaty“ o dospí-
vání a pubertě. Děvčata se seznámila se
základy tělesné a duševní hygieny v obdo-
bí dospívání. Na závěr obdržely dívky ma-
lý dárek.                         Žákyně 6. tř.

Vnější a vnitřní geologické děje
Dne 6. 3. jsme se my - žáci 9. ročníků

zúčastnili odborné přednášky Mgr. P. Urba-
na na téma „Vnější a vnitřní geologické
děje.“ Na základě cestovatelských zkuše-
ností nám bylo pomocí interaktivní tabule
prezentováno, jak vítr, voda a mráz rušivou,
ale i tvořivou činností modelují naši pla-
netu. Viděli jsme záběry z pouští, Grand
Canyonu, Kilimandžára, …     Žáci 9. tř.

TONDA OBAL
Žáci naší školy se 7. února zúčastnili

ekologického programu společnosti EKO-
-KOM Tonda Obal na cestách. Formou be-
sedy a následné hry si ujasnili, jak správně
třídit odpad a jakým způsobem následně
probíhá jeho recyklace. Program doplnila
praktická ukázka recyklovaných materiálů
a jejich využití v praxi. Následovaly krátké
ukázky z filmů o recyklaci a likvidaci od-
padu. Nejaktivnější žáci si odnesli drobné
ceny.                        Mgr. J. Špačková

Keramický kroužek
V rámci zájmové mimoškolní činnosti

mají žáci naší školy možnost navštěvovat
řadu kroužků. Jedním z nich je i kroužek

keramický. Pracuje již 13 let. Za tu dobu
jím prošla dlouhá řada dětí. Před třemi lety
jsme se přestěhovali z budovy 1. stupně
do nových prostor na hlavní budově ško-
ly. Dílna má kvalitní zázemí s množstvím
pracovních pomůcek, přípravků a velkou
škálou glazur pro konečnou úpravu. Práce
je časově náročná, proto děti docházejí na
dvě vyučovací hodiny jednou za 14 dní. Při
práci s keramickou hlínou rozvíjejí jemnou
motoriku, soustředění, výtvarné dovednos-
ti i svou fantazii. Pod vedením p. uč. Šor-
fové a Vašíčkové vytvářejí svá první „umě-
lecká“ dílka. Ta musí v sušárně vysychat.
Následuje první výpal, glazování a druhý
výpal. Za dlouhou a pečlivou práci jsou
děti vždy odměněny. Při otvírání pece je
to vždy krásné napětí a očekávání, jak se
výrobek vydařil.

Moc nás mrzí, že dílna má omezenou
kapacitu a v současné době nemáme do-
statek pedagogických pracovníků, abychom
mohli uspokojit zájem všech dětí. Situace
by se do budoucna měla zlepšit.

Mgr. V. Vašíčková

Masopustní karneval 
ve školní družině

Masopustní karneval v ŠD byl završe-
ním období, kdy vychovatelky vyprávěly dě-
tem o zvyklostech a tradicích našich před-

ků, o tom, že je to předěl mezi zimním časem
a časem probouzející se přírody, o období
střídmosti v zábavách i stravování. V krouž-
cích „Dovedné ruce“ si děti samy vyráběly
škrabošky, masky a kloboučky. Těšily se na
masopustní rej, promenádu, soutěž a zá-
bavu, která se konala v naší tělocvičně.
Pravdou je, že nakonec děti upřednostnily

nádherné masky zakoupené v obchodech,
ale v soutěži „O nejlepší masku“ hodnotily
vychovatelky objektivně a vždy z každého
oddělení vybraly tři masky zakoupené a tři
masky vlastnoručně vyrobené. Karneval spl-
nil svůj účel a radost dětí. Poděkování pa-
tří maminkám, které se postaraly o skvělé
laskominy i SRŠ za finanční příspěvek na
zakoupení odměn do soutěží. Závěrem jed-
na z pranostik našich předků: Masopust na
slunci - pomlázka u kamen. Tak uvidíme!

E. Zoulová, vych. ŠD 

Ze sportu našich děvčat
Lenka Máčiková a Míša Štainerová ze

7. A získaly na Chvaletické la]ce výkonem
120 cm hezké 3. místo. Gratulujeme.

Mgr. A. Šmídlová

Ty jsi moje jednička
Městská knihovna Přelouč v rámci ce-

lostátní soutěže „Kde končí svět 2014“ vy-
hlásila výtvarnou soutěž pro žáky základ-
ních škol „Ty jsi moje jednička“. Mladí vý-
tvarníci portrétovali osobnosti veřejného
života i své nejbližší.

Vítězové: 

1. stupeň: Říhová Anna, Kalhousová
Miriam, Lengerov Zdravko

2. stupeň: kategorie 10 - 12 let: 
Pham Thi Ha Phuong, 
Veselá Sára

kategorie 13 - 16 let: 
Zielinská Nikola, Znamínková
Marie, Veselý Jakub 

Blahopřejeme!           Mgr. J. Müllerová
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45



VÝCHOVNÝ KONCERT
I když bylo sobotní dopoledne 22. 3. prosluněné a vylože-

ně lákalo k procházce, žáci i rodiče, kteří zavítali na koncert
do ZUŠky, určitě nelitovali. Členové Komorní filharmonie Par-
dubice přijeli s netradičně komponovaným koncertem, ve kte-
rém bezpochyby přesvědčili každého, že vážná hudba zase
až tak vážná být vůbec nemusí.

Petra Lojínová, 
zástupce ředitele ZUŠ

PLES ABSOLVENTŮ ŠKOLY
Jako vzpomínku na tradiční ples, který pořádá škola ve spo-

lupráci se SRPŠ a na kterém ZUŠka představuje absolventy
1. a 2. cyklu studia, posíláme několik fotek. 

SOUTĚŽNÍ MARATON
Okresní a krajská kola Národní soutěže základních umě-

leckých škol patří každoročně mezi výrazné adrenalinové zá-
žitky žáků i pedagogů. Letošní rok je ve znamení hry na klavír,
housle a kytaru, v dechových orchestrech, literárně-dramatic-
kém a výtvarném oboru. O jejich pořadatelství se dělí školy
z celého kraje. 

Okresní kolo ve hře na klavír, které pořádala ZUŠ Pardu-
bice Lonkova v úterý 25. února, měla naše ZUŠka velké za-
stoupení a výsledky rozhodně stály za to. Zlato získaly Veroni-
ka Rumlová (ze třídy J. Baborákové), Renata Kalinová (ze tří-
dy J. Baborákové), Tereza Luňáková (ze třídy J. Baborákové)
a Veronika Železná (ze třídy J. Baborákové). Stříbro vybojova-
ly Radomíra Zajícová (ze třídy J. Baborákové), Jana Bezdíč-
ková (ze třídy P. Lojínové), Štěpánka Jelínková (ze třídy J. Ba-
borákové) a Lucie Březinová (ze třídy E. Zubarové). Bronzovou
příčku obsadila Adéla Kazdová (ze třídy H. Sukové) a čestné
uznání si ze soutěže odnesla Eva Jiráková (ze třídy J. Babo-
rákové). O necelý měsíc později, ve čtvrtek 20. března, se ve
Vysokém Mýtě konalo krajské kolo, na kterém si v nesmírně
vysoké konkurenci vybojovaly naše žákyně Veronika Rumlo-
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vá, Renata Kalinová a Tereza Luňáková (všechny tři ze třídy
J. Baborákové) bronzovou příčku. 

ZUŠ Pardubice Havlíčkova byla ve středu 26.února pořada-
telem okresního kola soutěže ve hře na housle. Adam Homo-
la a Monika Horáková získali při své soutěžní premiéře cen-
né stříbro a Michaela Halászová s odnesla bronz. Všichni tři
žáci jsou z houslové třídy Hviezdoslavy Přinesdomů.

Z okresního kola ve hře na kytaru, jehož pořadatelství se
ve čtvrtek 27 .února ujala ZUŠ Holice, si zlato a postup do kraj-
ského kola odvezl Adam Šindelář (ze třídy S. Juřici), stříbro Ště-
pán Krejzl (ze třídy J. Nováčkové), Jan Rychetský (ze třídy S. Ju-
řici), Jakub Soldán (ze třídy S. Juřici) a Jiří Zelenka (ze třídy
J. Nováčkové).

O dalších výsledcích budeme informovat v příštím čísle Roš-
tu a na stránkách školy. Všem soutěžícím a jejich pedago-
gům gratulujeme k úspěchu a děkujeme za dlouhodobou,
precizní a poctivou práci, kterou odvedli při přípravě i vlast-
ní soutěži. 

Petra Lojínová, 
zástupce ředitele ZUŠ

KONCERT KYTAROVÝCH ORCHESTRŮ
Dne 23. 4. se po roce setkají na pardubickém Zámku kyta-

rové soubory a orchestry. Tohoto setkání se podruhé zúčastní
i Kytarový soubor ZUŠ Přelouč. Kromě žákovských ansámblů
zahrají v Pardubicích i dva profesionální kytarové orchestry
Bohemian guitar orchestra a Pražský komorní kytarový orches-
tr. Soubory zahrají skladby všech období i žánrů. Koncert se
uskuteční na pardubickém Zámku v Rytířském sále od 18:00.

Těšíme se s vámi na viděnou na tomto koncertě i na jiných
akcích, kde náš kytarový soubor vystoupí.

Jana Nováčková, 
vedoucí kytarového orchestru

Dny otevřených dveří 
na základní umělecké škole

Ve dnech 7. - 9. 4. se Základní umělecká škola Přelouč
otevře veřejnosti. V dopoledních hodinách bude připraven
program pro předškolní děti z mateřských škol v Přelouči

i okolí a v odpoledních hodinách bude možno nahlédnout do
výuky jednotlivých oborů. Děti se mohou seznámit s nástroji
i vyučujícími pedagogy a hru na nástroj si mohou také vy-
zkoušet v praxi. Škola bude pro veřejnost otevřena od 13:00
do 17:00. 

Těšíme se na vaši návštěvu, Jana Nováčková, 
zástupce ředitele ZUŠ
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Fotografická soutěž !

Do březnového Roštu jsme si pro vás připravili fotografii za-
chycující přeloučská kasárna.

Kasárna byla vybudována v letech 1858-1859. Nacházela
se v dnešní Hradecké ulici naproti Pernštýnskému náměstí
(zhruba v místech dnešní prodejny Penny Market). Obsaho-
vala také stáje a jízdárnu. Zcela zbořena byla až na počátku
60. let 20. století. 

První správnou odpověx nám do redakce zaslal pan Petr
Jedlička a stal se tak již podruhé naším vítězem. Blahopřeje-
me a těšíme se na Vaše další správné odpovědi. 

Do dubnového vydání jsme si pro vás připravili o něco
těžší úkol. Jaká stavba se nachází na fotografii a můžeme
ji v Přelouči nalézt ještě dnes?

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

Procházky historickou Přeloučí 



Dny otevřených dveří, které probíha-
ly každé březnové pondělí, jsou již za ná-
mi a činnost KLUBU UMĚNÍ „ART CLUB“
je již v plném proudu. Během března se
přišel podívat snad každý, koho umění
táhne. Největší radost jsme měli z těch
návštěvníků, kteří ani nevěděli, proč vlast-
ně přišli, které sem prostě jejich kroky
zavedly bez jakéhokoli vážného úmyslu
a od té doby k nám dochází stále. V ART
CLUBU totiž zapomínáme na čas i na sta-
rosti a odcházíme s hlavou plnou nápa-
dů na další tvoření. 

Kurzy, které začínají již v dubnu
Již od dubna běží kurzy malby, kresby,

sochařiny a fotografování. Kurzy probí-
hají v různé dny v týdnu, krom sochařiny,
ta se vzhledem k dojíždění akademické
sochařky Blanky Proksové z Prahy, bude
vyučovat prozatím pouze v pondělí. Záro-
veň se však již plánují další termíny a to
pro začátečníky, pokročilé, studenty i do-
spělé. Rádi bychom uspokojili všechny
zájemce tak, aby bylo možné docházet
do jednotlivých kurzů dle jejich časo-
vých možností, ale i tak, že všem účast-
níkům bude věnována maximální péče
a pozornost, což je možné pouze v pří-
padě, že kurzy budou rovnoměrně na-
plněny. V dnešní době, kdy je většina lidí
velmi pracovně vytížena, není úplně jed-
noduché vyhovět všem. Vzhledem k to-
mu prosíme všechny zájemce, kteří stále
zvažují některý z nabízených kurzů, aby
si co nejdříve domluvili na tel. 602402125
(ATELIER JOSEF Dvořáček) schůzku, ne-
bo jen tak přišli do ART CLUBU (budova

KASI-MONTIFER, 2. PATRO), kde s nimi
bude dohodnut ten nejvhodnější termín.
I v letních prázdninových měsících, kte-
ré budou, jak jsme zjistili, velmi žádané,
se budou zřejmě pro velký zájem kurzy
konat. Bude jednat o intenzivní týdenní
kurzy, které budou moci zájemci absol-
vovat v rámci své dovolené či prázdnin.

První výstava Klubu Umění Art Club
ART CLUB ve spolupráci s Léčebnými

Lázněmi Bohdaneč pořádá svou první
klubovou výstavu, která se bude instalo-
vat již 28. 3. 2014 a potrvá až do kon-
ce dubna. Ve vstupních prostorách LLB
budeme prezentovat všechny šikovné li-
di z našeho okolí i ty, kteří tvoří v KLU-
BU UMĚNÍ „ART CLUB“ Přelouč. Uvidíte
dílka Josefa Dvořáčka, Blanky Proksové,
Aleše Bůčka, Jany Kučerové, Petry Joná-
šové, Kateřiny Klapkové, Ivany Černíko-
vé a prvotiny těch, kteří právě na svých
dílech pracují. Ty, které zajímá, jak vlast-
ně socha vzniká, určitě potěšíme názor-
nými ukázkami a popisy postupu vzniku
soch. Uvidíte zde hliněný model, násled-
nou tvorbu formy, výlitky a různé typy
patinování. Pan Aleš Bůček nám zde po-
prvé představí jeho malířskou tvorbu, což
si rozhodně nenechte ujít. Dále zde uvi-
díte fotografie nejen Kateřiny Klapkové
a Jakuba Proroka (RAT ART - fotostudio),
ale i první dílka účastníků fotokurzů. Bu-
de tam i něco málo z historie vzniku Klu-
bu Umění Art Club, který volně navázal
na Zahradní galerii a Sochařské work-
shopy, které probíhaly v Přelouči v minu-
lých letech a budou probíhat i nadále
s tím rozdílem, že už to nebude pouhý
týden v roce, ale že si tu tvůrčí radost bu-
deme moci užívat po celý rok. Rádi by-
chom v Lázních Bohdaneč prezentovali
i veškerou jinou tvůrčí činnost z Přelouč-
ska. Za tímto účelem budou probíhat i do-
provodné akce v kavárně Lázní Bohda-
neč, jejichž termíny a náplně se ještě
dolaxují a o kterých Vás budeme infor-
movat formou hlášení v městském roz-
hlase a na Facebooku. Můžete se těšit
například na vystoupení amatérského
chvaletického divadala JEN TAK a pře-
loučského divadla K.O.P.R., na ukázky
z tvorby přeloučských seniorů, ale i na
literární a hudební večer, jejichž protago-
nisty budou též lidé z našeho okolí. Po-
kud také tvoříte (kreslíte, fotografujete,
hrajete, skládáte muziku, píšete…), ne-
bo víte o někom, či o něčem, čím bychom

mohli ještě lépe přeloučskou kulturu pro-
pagovat, přidejte se k nám.

Velikonoční floristika 9. 4. 2014 
v Art Clubu Přelouč

Ve středu 9. 4. 2014 od 16.30 do 20 h.
si všichni milovníci ručních prací mohou
přijít do KLUBU UMĚNÍ „ART CLUB“ Pře-
louč (KASI-MONTIFER, 2. PATRO) pohrát
a vytvořit si svou vlastní velikonoční de-
koraci. Celé odpoledne povede paní Ku-
bátová, která těm nezkušeným v jejich
začátcích velice ráda poradí a dovede je
ke kýženému výsledku. Základní mate-
riály a pomůcky v klubu naleznete (kvě-
tináče, kraslice….), ale pokud máte z mi-
nulých let někde v šuplíku již nevyužité
nastřádané kraslice, kuřátka, mašle a ji-
né dekorace, kterým byste chtěli znovu
vdechnout život, jistě si je přineste se-
bou. Určitě si můžete vzít třeba i svou
nádobu, tác či věneček, nebo něco jiné-
ho, co vás napadne, nebo se barevně
hodí do vašeho interiéru. Pokud si ne-
budete jisti, zda bude k dispozici vše, co
budete pro výrobu vaší dekorace potřebo-
vat, můžete se dopředu domluvit s paní
Kubátovou na telefonu 608 345 872, kte-
rá vám velice ráda vaše dotazy zodpoví.
Doufáme, že si spolu s námi užijete pří-
jemné odpoledne a navzájem se všichni
obohatíme o různé triky a nápady, které
si rozhodně nenechávejte pro sebe. Po-
hoštění je zajištěno, symbolický vstupní
účastnický poplatek je 30 Kč. 

A] vás vaše kroky vedou tím správným
směrem ve správný čas, vám za ART CLUB
Přelouč přeje Ivana Černíková
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Duben v KLUBU UMĚNÍ „ART CLUB“ Přelouč



Zájmová činnost pro předškoláky
Šikulka

Přípravka na školní docházku. Pod vedením paní Anety Ši-
mákové se děti zdokonalují v ručních dovednostech, malují,
vystřihují, pracují s různými přírodními materiály. Pro velký zá-
jem byli návštěvníci kroužku rozděleni do dvou skupin. Schá-
zíme se každé pondělí v odpoledních hodinách.

Výtvarný klub
Děti se v měsíci březnu připravovaly na nejkrásnější svátky

jara - Velikonoce. S pomocí vedoucí kroužku Barbory Hrdé si dě-
ti vyrobily masku velikonočního králíka. Scházíme se každý pá-
tek od 16 hod., kroužek je stále otevřený pro případné zájemce.

Kurz drátování
Dráteník pan Aleš Kulhánek z Pardubic nás opět potěšil svo-

jí návštěvou. Tentokrát si mohli účastníci kurzu vlastnoručně vy-
robit poněkud netradiční pštrosí a kachní velikonoční vajíčko.

Zadání:
Nakreslete, jak si představujete moderní čarodějnici ve

21. století, jak se současná čarodějnice obléká, jaké má kou-
zelnické vybavení a pomocníky, jak se přemis]uje z místa na
místo, jak se dorozumívá s ostatními čarodějnicemi…

Pravidla soutěže:
# věkové kategorie - 1. stupeň ZŠ, předškoláci MŠ
# formát výkresu - čtvrtka A3
# použité techniky - temperové barvy, vodové barvy
# pouze jeden výkres na jednoho účastníka soutěže
# termín odevzdání podepsaných výkresů - do pátku 25. 4.

2014 v DDM 
# nejlepší obrázky budou vystaveny u příležitosti Pálení ča-

rodějnic pod parkem v Přelouči dne 30. 4. 2014, kde pro-
běhne zároveň i vyhodnocení celé soutěže s předáním cen

Soutěž probíhá pod záštitou místostarosty města Přelouč
ing. Ivana Moravce.

Připravujeme: Pálení čarodějnic
Středa 30. 4. 2014 pod parkem v Přelouči. Připravujeme

ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem města Pře-
louč. Na akci se dále podílí Technické služby města Přelouč,
Hasičský sbor ČHJ Přelouč, Městská policie Přelouč a dechov-
ka p. Kosiny. Akce bude začínat průvodem čarodějnic v 19.00
od budovy gymnázia s SOŠ Přelouč. 

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

Dům dětí a mládeže Přelouč

Dům dětí mládeže Přelouč vyhlašuje

VÝTVARNOU SOUTĚŽ
na téma 

„SLET ČARODĚJNIC V PŘELOUČI POD PARKEM“
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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 uveite 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 vralte a finanční úhradu 
proveite 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
pořádá

Příměstský tábor 2014

Termín: 25. 8. - 29. 8. 2014
Čas: 9.00 - 16.00 hod.

Tradiční tábor s výlety do okolí Přelouče a množstvím her.
Děti si s sebou nosí jídlo na celý den. 
Sportovní oblečení, turistická obuv.

V případě špatného počasí aktivity v DDM. 
V ceně tábora jízdné a vstupy.

Přihlášky do 30. června 2014

Vedoucí: Jana Homolová, Pavel Hrdý, Blanka Leksová

Cena: 500 Kč

Bližší informace: 466 672 003, 739 246 119
e-mail: ddm@ddmprelouc.cz

Inzerce



Březnové zprávy z VOLANTU
$ Jako vždy jsme se připravovali do školy, doučovali se a psa-

li domácí úkoly 
$ Malovali a vyráběli jsme motýlky a květinky z papíru, aby-

chom mohli vyzdobit okna klubu a přivítat tak jaro
$ Tvořili jsme dílka na výstavu 
$ Vyráběli a zdobili jsme výrobky z keramiky
$ Spolu s Františkem,ale i bez něj, děti hrály na kytaru, flétny

a klávesy
$ S Patrikem Hepnarem, naším novým dobrovolníkem, se učí

kluci hře na bicí nástroje a rádi bychom mu za jeho zájem
a ochotu něco kluky naučit moc poděkovali:

$ Pravidelně jsme se věnovali také sportu, který stále patří me-
zi nejoblíbenější klubové aktivity

$ Šili jsme z textilu polštářky a šátky 

$ V rámci pracovních činností jsme udržovali v pořádku dvůr
před klubem, vyráběli jsme brikety z vytříděného papíru atp. 

$ Milé knihovnice z městské knihovny nás pozvaly do svého
království knížek a poslechli jsme si příběh o Hlupýšovi. Po-
té jsme si prohlédli interiér knihovny, knížky a některé dě-
ti si předvyplnily přihlášku. Děkujeme za pozvání:.

$ Začali jsme také tvořit velikonoční ozdoby, věnce, králíčky,
beránky, pomlázky atp. 

$ V dubnu nás čekají Velikonoce a Čarodějnice a na Slavíko-
vých ostrovech proběhne 

$ soutěž ve štafetovém běhu. Zvaní jsou všichni zájemci !!!!!!
Den a hodinu se včas dozvíte z letáků ve městě či na našich
webových stránkách www.volantops.cz

POZOR!
Sháníme kytaristu do kapely ve věku od 10 do 14 let !!!!!!!!!!

Zájemci se mohou hlásit v otevírací době klubu 
od pondělí do čtvrtka od 13.30 do 17.30 hod!

Změna otevírací doby klubu a informačního centra
Klub VOLANT     Po-Čt 13.30-17.30
Informační centrum Po a St  13.30-17.00

Ujížděli jsme jako o závod. Představa rodinné dovolené
na zdravém vzduchu v moravském penzionu budila nadšení
a nedočkavost. Vycházející rudé slunce v ranním oparu slibo-
valo pěkný den. Projeli jsme českomoravskou „krabatinou“ a pře-
kročili pomyslnou moravskou hranici. Moravská městečka se
střídala s rozlehlými lány, které rozhodně neležely ladem a svou
zelení působily pohostinně.

Pocit bezstarostné jízdy se rozplynul prohlášením manžel-
ky o nutnosti provedení malého nákupu někde cestou v rám-
ci doplnění zásob pro pětičlennou rodinu. Poté by měl pobyt na
Moravě probíhat bez vad.

Nabízelo se městečko se sympatickým náměstíčkem. Ostat-
ně, s rychlým nákupem by neměl být problém. S parkováním
to však bylo horší. Využili jsme nenápadný kout náměstí s vy-
značeným zákazem stání.

„Hox sebou“, vydal jsem manželce naprosto zbytečný pokyn,
otevřel jsem kapotu a simuloval opravu pomyslné závady. Se
zabořenou hlavou v motorovém prostoru a se šroubovákem
a stranovým klíčem v ruce jsem se snažil, aby póza vypadala
věrohodně.

Příslovečná moravská dobrosrdečnost na sebe nenechala
dlouho čekat.

„Nejede to?“ ozvalo se za mnou. Hrklo ve mně. Naštěstí hlas
patřil starší paní v šátku, které chyběl už jenom kroj.

„Dybyste potřeboval, možete to nechat u nás ve stodole.
Bývam kósek za rohem. Já su Mrázkova“, dodala.

„Děkuju. Snad to pojede.“ 
Děti v autě zřejmě budily soucit. Potil jsem se úplně všude

a ta moje ženská nikde. Ještě může přijít měš]ák a pokuta mě
nemine.

„Co temu je?“ dorážel vzápětí další domorodec.
„Asi svíčky. Vyčistím je a bude to dobrý“, bránil jsem se na-

bízené ochotě.
„Mám kámoša. Na auta je fakt borec. Pošteloval by vám to“,

cítil se mnou ten bodrý moravák.
„To nebude třeba, myslím. Ale děkuju za nabídku.“
„Tož, jak chcete. Měl byste to rychléjš.“ 
Zpocený a vynervovaný jsem si nebyl zcela jist, zda půso-

bím přesvědčivě.
Zoufale jsem po očku sledoval vchod do místního minimar-

ketu Hruška. Konečně.
„To je dost, že jdeš“, neodpustil jsem si poznámku.
Nasedli jsme do auta. Hlasitě jsem si oddechl.
Hodil jsem nářadí pod sedadlo a otočil klíčkem. Nic. Znovu.

Nic. Ani třetí a další pokus nezabral. 
Tex bych potřeboval „teho borca, aby mi tu plečku naždímal“.
Dobu do příjezdu asistenční služby bude muset naše auto

přečkat u paní Mrázkové v šopě „kósek za rohem“.
Ta pantomima mě přijde draho. Snad nám paní Mrázková

uvaří kafe.                                                 D. Jiroutová
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Prvního března 2014 otevřela Divi-
šova vila svou bránu každému, kdo při-
šel navštívit království umění pastelové-
ho světa obrazů malířky Libuše Millerové.

Z prostředí reality jako bychom vstou-
pili do království umění, do jemného pře-
diva pastelových tónů, které nás zvou do
krajinných zákoutí. Pohlížíme do tajem-
ství krásných dívčích a ženských tváří
a postav. Hledí na nás upřímné dětské
oči malířčiných vnoučat. Zvláště krajiny
a květiny působí nejsilněji. Souznění
s krajinou se umělkyni podařilo nejlépe
vystihnout. Obrazy s názvy Ranní červán-
ky nebo Ráno u vody nás přeneslo do pří-
rody, kterou někdy pro překotnost dneš-
ního světa zapomínáme vnímat.

Libuše Millerová je zanícenou kres-
lířkou a malířkou již od útlého dětství.
Zájem o malířčinu tvorbu potvrzuje řada
výstav v galeriích v Čechách i na Mora-
vě. Také výstava v Divišově vile přilákala
množství zájemců, kteří na vernisáži ob-
divovali obrazy kreslené pastelem. 

Zeptala jsem se paní malířky Mille-
rové: „Vaše obrazy hovoří o lásce k příro-
dě, o oslavě mateřství a radosti ze života.

Jak to děláte, že se svými obrazy umíte
rozdělit s ostatními o svůj osobitý umě-
lecký pohled na svět?“ 

Malířka odpověděla zcela jednoduše:
„Splnila jsem si přání z dětství.“

Jednoho dne si řekla, že je na čase
splnit si své sny a začít se věnovat čin-
nostem, kterým chtěla a ne jenom těm,
co musela. A tak se s velkým časovým
odstupem vrátila k tomu, co ji v dětství
vždy bavilo - ke kreslení. Z počátku uklá-
dala své kresby do desek, kde zůstaly
v zapomnění. Nezbytnou odvahu proje-
vila až před více než deseti lety, když své
obrazy poprvé vystavila. 

Narodila se v Korouhvi u Poličky ro-
ku 1949, kde celá její rodina pracovala
v zemědělství. V mládí často musela pást
krávy - na pastvu si brala tužku a skicář.
Chtěla studovat výtvarnou školu a na obo-
ru ji příliš nezáleželo, protože obdivovala
nejen malířství, ale zajímala se i o archi-
tekturu, řešení interiérů a podobné umě-
lecké obory. Ve snaze sehnat zaměstná-
ní a pomoci rodině vystudovala Střední
zemědělskou školu technickou v Morav-
ské Třebové.

Nyní již dlouho žije v malebném měs-
tečku v Bystrém u Poličky, kde se nejdří-
ve věnovala plně své rodině, ale k vlast-
ní tvorbě se vrátila až po třiceti letech. 

Každý si všimne, že nikoho nenapo-
dobuje, je zcela přirozená. O své tvorbě
říká: „Pastel, ten je a zůstane nejbližším
prostředníkem mezi mou představou
a ztvárněním toho, co sama považuji za
krásné a hodné sdělit okolnímu světu.
Někdy to jde samo, jindy tíž. Ale když
obraz úspěšně dokončím, je to vždy do-
brý pocit a mám radost, že oslovím i dru-
hé. Rodina, přátelé a mí známí mě pod-
porují a tím mi dodávají nezbytný náboj
a odvahu.“

Zbývá napsat, že
otevření výstavy v Di-
višově vile hudebně
doprovodili vnučka
a vnuk umělkyně.
Oba dva dodali hud-
bou samotným obra-
zům citlivou a krás-
nou atmosféru, která nás obklopila a při-
nesla všem účastníkům výstavy radost
a pocit štěstí.    Marcela Danihelková

V minulém čísle Roštu jsem psal, že
pomník Antonína Švehly bude stát v Pře-
louči opět. Již se na tom pracuje. Z tohoto
prohlášení neslevím, i když opozice to-
mu nepřeje. O zásluhách Antonína Šveh-
ly, již není nutno psát, začnu se zabývat
přítomností a budoucností:

Myšlenka opětného zřízení pomníku
mi vrtala stále hlavou. Na svátek Štěpá-
na jsem navštívil bývalého spolupracov-
níka a přítele Láxu Čerňanského v Be-
nešovicích a naše vzpomínání na léta
minulá se stočila na články pana Fran-
tiška Hollmanna zmizelém pomníku An-
tonína Švehly. Závěr byl, že v této zále-
žitosti je třeba něco podniknout. Ještě
před koncem roku jsem se rozjel do
Čepí za předsedou Asociace soukromé-
ho zemědělství pro Pardubický kraj zí-
skat jakékoliv informace pro náš zá-
měr obnovy pomníku z jejich organizace
a ústředí v Praze a jeho podporu. Do-
hodli jsme se, že jej zastoupí pan Fran-
tišek Richter z Podůlšan, kterého velmi
dobře znám.

Co dále? Odpověx velice jednodu-
chá. Získat další spolupracovníky hlav-
ně „zapálené pro myšlenku“. V tu dobu
stálo štěstí na mé straně. Zcela náhodně
připravoval správce depozitáře a měst-
ského muzea pan Matěj Pešta přednášku
na téma Antonín Švehla a lípa svobody.
Materiály k této besedě mi byly zapůj-
čeny. Přednáška konaná dne 3. března
2014 byla navštívena slušnou částí oby-
vatel Přelouče, ale hlavně velmi dobře
připravená, včetně přesvědčujícího pro-
mítání diapozitivů, důkazního doplnění
písemných památek a co hlavně - zapa-
dala do našeho podnikání. Matěji Peš-
to - díky. 

Nastala doba shánění dalších spolu-
pracovníků pro uvedenou myšlenku: 

Ing. Ludmila Kabelová - předsedkyně
Spolku absolventů zemědělských škol
v Chrudimi, ve kterém spolupracuji, zvláš-
tě pak v předloňských oslavách výročí
150-ti let trvání školy. 

Ing. Jana Nováková, potomek známé-
ho Sekerkova rodu v Přelouči, neteř a pe-

čovatelka o strýce z Německa Jiřího Se-
kerku. 

O Ladislavu Čerňanském z Benešovic
jsem již psal. Z dalších to jsou: Ing. Vác-
lav Moravec, aktivní důchodce a rodák
z nedalekého Pelechova, Karel Slavík, dů-
chodce plný energie z rodu Slavíkova
v Přelouči Na Dolech, nejstarší Jiří Rut,
pamětník a účastník slavnostního odha-
lení prvního pomníku. 

O odbornou spolupráci byl požádán
sochař Čestmír Mudruňka z Prahy, půvo-
dem z Uherska na pardubickém okrese. 

K založení Společnosti pro obnovu -
- lépe znějící než povinné dle nového Ob-
čanského zákoníku Spolek pro obnovu
byl požádán JUDr. Jan Najman, advokát
z Pardubic a samozřejmě benjamínek
Bc. Matěj Pešta, dosud studující správce
depozitáře městského muzea. 

Založení spolku není jednoduchá zá-
ležitost, budu vás o tom informovat v pří-
štím vydání Roštu. Trpělivost i růže přiná-
ší. Na další setkání se již nyní těší 

Václav Mrázek
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Romantika pastelových obrazů v Divišově vile

Otázky kolem pomníku - pokračování



Dobrý den vážení čtenáři. Také vám
stoupá nálada, když svítí sluníčko? To je
dobře. Po dlouhých zimních měsících je-
ho paprsky dávají sílu a my máme hned-
le větší chu] do života, jsme plni energie
a máme potřebu něco užitečného dělat.

To by se vám mohlo projevit i v ku-
chyni. Já vám dnes dám několik námětů:

Špenátová polévka
Co budete potřebovat: mražený špenát,
sladkou smetanu, žloutky na zahuště-
ní, mletý pepř, sůl, kostku zeleninové-
ho bujónu, veku na opečení, polévkové
koření. Suroviny použijte přiměřeně
k množství vařené polévky. 
Postup: špenát krátce povařte s kostkou
bujónu, zalijte vlažnou smetanou, ve kte-
ré rozkvedlejte žloutky. Dle chuti osolte
a opepřete. Na suché pánvi dokřupava
opečte kostičky veky. K zvýraznění chu-
ti můžete použít polévkové koření. 

Falešná mozečková polévka
Co budete potřebovat: vajíčka, strou-
hanku, cibuli, olej, vývar ze zelenino-
vého bujónu nebo z vařených brambor,
sůl, pepř, polévkové koření, máte-li pa-
žitku nebo cibulovou nax na posypání.
Postup: na oleji zpěňte nadrobno pokrá-
jenou cibuli, přiměřeně posypte strouhan-
kou a osmažte ji. Na ni rozklepněte vajíč-
ko(ka) a míchejte do jejich ztuhnutí. Zalijte
vývarem dle chuti dochu]te, posypte pa-
žitkou. 

Fazolková se sýrem
Co budete potřebovat: máslo (Rama),
cibuli, hladkou mouku, nastrouhaný
sýr, mléko, slepičí vývar z kostky, ste-
rilované fazolové lusky, žloutek, sůl,
bílý pepř, ocet
Postup: na másle zpěňte cibuli, zasypte
moukou a připravte světlou jíšku. Mírně
podlijte mlékem a za stálého míchání při-
dávejte sýr. Ten se musí zcela rozpustit.
To zalijte zbytkem mléka a vývarem, ve
kterém rozšlehejte žloutky a povařte. Na
závěr dejte fazolové lusky. Už nemusíte
vařit. Kdo má rád kyselejší, může přidat
trochu octa. Také se mohou přidat na kos-
tičky uvařené brambory. 

Komu se nestalo, když smažil řízky,
že mu zbylo vajíčko? Zkrátka se to někdy
neodhadne. Já patřím mezi ty, kterým je
líto to vyhodit. Tak jsem začal experimen-
tovat. Záměrně mně vajíčko zůstalo ve vět-
ším množství než je obvyklé. Normálně
kuchařka do vajíčka přidá trochu strou-
hanky, přisolí a spolu s řízky usmaží. Můj

experiment spočíval v tom, že jsem za-
čal přidávat do vajíčka různé ingredien-
ce. Začal jsem grilovacím kořením, vo-
ňavým špekem, uzeninou, sýrem i mletým
masem. Mohu říci, že všechno bylo jedlé
a nakonec i levné. Z placiček jsem udě-
lal hlavní jídlo. Tyto pokusy jsem nazval
evoluce (vývoj) strouhanky a vajíčka. Ješ-
tě jedna zajímavost. Místo vody nebo
mléka jsem používal světlé pivo. Vývoj
pokračoval. Změnil jsem poměr strouhan-
ky k mletému masu. Vše pozvolna přešlo
na přípravu jídel z mletého masa. Převáž-
ně používám mleté maso míchané (ho-
vězí, vepřové). 

Na zkoušku vám předkládám dva recepty:

Plněné masové placičky
Co budete potřebovat: mleté maso,
plátky anglické slaniny, plátky sýra,
strouhanku, vajíčka, grilovací koření,
dle potřeby sůl, mletý pepř, pivo, olej
(sádlo) na smažení
Postup: mleté maso promíchejte (nejlé-
pe rukou) s kořením, strouhankou, va-
jíčkem a pivem. Promíchejte svědomitě.
Vlhkýma rukama vytvarujte placičky. Na
jednu položte plátek slaniny a sýra, dru-
hou přiložte na ní. Okraje uzavřete, smaž-
te z obou stran na rozpáleném tuku. Pla-
cičky nedělejte silné, jinak se vám špatně
propečou. 

Kapustové placičky
Co budete potřebovat: mleté maso, va-
řenou a rozemletou kapustu (rozmač-
kanou), poměr masa a kapusty 1:1,

strouhanku, vajíčka, grilovací koření,
česnek, pepř, sojovou omáčku, sůl, pivo
Postup: rozmíchejte maso s kapustou, ko-
řením, vajíčkem, nasekaným česnekem,
sojovou omáčkou, strouhankou a trochou
piva. Nezapomeňte, že strouhanka je
suchá a odebere namíchaným surovi-
nám část vody. Proto je nejlepší směs
nechat odpočinout a potom případně
dodělat. Vlhkýma rukama udělejte pla-
cičky a na rozpáleném tuku po obou stra-
nách osmažte. 
Poznámka: máte-li maso řídké, přidejte
strouhanku, je-li tuhé rozřexte pivem.
Podávejte s bramborem a zeleninovou
oblohou. 

Ani dnes nezapomenu na pozdrav od pa-
ní Dokonalové. 
Bude to - 
- Tofu se zeleninou a kuskusem
Na dvě porce budete potřebovat: 1 ba-
lení tofu natural nebo uzené, kořeněné,
zeleninu dle vaší chuti - cibule, papri-
ka, hrášek, kukuřice. Můžete použít
i mraženou, česnek, 1-2 stroužky, čili
koření, olivový olej, sojová omáčka, ze-
leninový vývar (z kostky), sůl, pepř, dvě
hrsti kuskusu. 
Postup: tofu nakrájejte na drobné kostič-
ky, opečte na troše oleje, přidejte nadrob-
no pokrájenou vybranou zeleninu, čes-
nek, čili, všechno opečte, přidejte 2 lžíce
sojové omáčky, osolte, opepřete a přidej-
te kuskus, zalijte vroucím vývarem, pro-
míchejte, přiklopte pokličkou a nechte
5 minut odstát. Na závěr dochu]te sojov-
kou a solí. 

Ke všem jídlům vám přeji dobrou chu].
Pavel Culek 
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Historie II.
Sociální politika Tesly Přelouč

Podnik se staral nejen o výrobu, ale
také o spojenost a pohodu svých zaměst-
nanců jak v zaměstnání tak v době volna.

Družstevní výstavba. Bylo založeno
bytové družstvo Tesla, které svépomocí
postavilo v ulici Karla Čapka 12 bytů. Dal-
ší byty stojí poblíž parku u Račanského
rybníčku. Poslední akcí byla stavba ve
Střelově ulici (1989). 

Individuelní výstavba. Podnik pod-
poroval stavby prostřednictvím stavebního
dozoru, obstaráváním materiálu a tech-
nickou výpomocí v dílnách. První akcí by-
la výstavba 24 řadových domů v ulici Po-
pova v letech 1965 až 1969. 

Státní podniková výstavba. Na kra-
ji města vzniklo sídliště Tesla mezi ulice-
mi Čs. Armády, Smetanova a Žižkova. Od
roku 1953 od roku 1957 bylo postaveno
130 bytů. Podnik sám na byty přestavěl
první patro objektu na Dukelském ná-
městí. 

Svobodárny. Tesla přestavěla na svo-
bodárnu hotel „Černý kůň“ na Pernštýn-
ském náměstí a postavila jednopatrovou
svobodárnu v ulici Pardubická. Další za-
hájené objekty pro svobodné v ulici Libu-
šina dokončovalo pro roce 2000 město. 

Péče o mládež. Tesla uvolnila pro
předškolní výchovu dvě „ředitelské“ vily
v ulicích K. H. Máchy a Ledrova. Svépo-
mocí s podnikovou stavební četou byl
vybudován areál škola - jesle. 8 pavilonů

v ulici Kladenská. V Bratrouchově byl po-
stupně vybudován letní a zimní tábor od
roku 1959 u místní sokolovny. Tábor byl
svépomocně doplněn rekreační budovou
pro 63 ubytovaných. Vlastní tábor umis-
]oval ve srubech 200 dětí. 

Rekreace dospělých - probíhala jak
v Bratrouchově tak na chatě u Seče, na
rekonstruovaném soukromém objektu
v Horním Bradle s kapacitou 45 ubytova-
ných. Pro výlety a návštěvy kulturních akcí
měla Tesla dva autobusy se dvěma řidiči
a vyčleněnou údržbu. Mimo tuzemské re-
kreace byla realizována výměnná rekrea-
ce s Německem, Polskem a Slovenskem.

Kulturní aktivity. Tesla řídila činnost
Klubu kultury ve městě. Klub měl k dis-
pozici divadelní sál v „Záložně“ a budovu
pod náměstím v Hradecké ulici. Úspěšná
byla činnost pěveckého sboru Foerster
a nadnárodní výstavy PREMFOTO. Zná-
má byla dechovka i taneční orchestr. Mo-
toristický kroužek zorganizoval i velko-
stavbu garáží na konci města v ulici Kla-
denská. Tesla zřídila v „Divišově vile“,
Nádražní ulice muzeum radiotechniky
a města. Po roce 2000 byly muzejní ex-
ponáty uloženy do archivu. 

Vnitropodniková sociální síx. Tesla
vybudovala vlastní kuchyň s jídelnou.
Na pracoviště rozvážela svačiny a v reálu
podniku byl prodej novin. V administra-
tivní budově byla stálá ordinace praktic-
kého lékaře a zubaře a odborné masá-
že. Týdně byla přístupná i gynekologická
ordinace.

Výchova mládeže a dospělých. Od
roku 1947 Tesla přijímala do svých řad
učně. Později byla výchova rozšířena
v Odborném učilišti a podnik k tomu po-
stavil dvoupatrovou budovu školy. Pro
dospělé byla zřízena škola práce, která
se smluvně stala součástí Státní střední
průmyslové školy elektrotechnické a ob-
chodní školy. 

Tesla byla nejen výrobní továrnou, ale
i střediskem sociálního a kulturního roz-
voje města a okolí. 

p. Vl. Šlechta (p. P. Schejbal)

Příště: Co, jak a kde se v Tesle vyrábělo
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Podpora rodiny - nová forma služby
Jsme rádi, že rodinám s dětmi můžeme nabídnout novou

formu služby. Doposud jsme chodili my za vámi, tex můžete
přijít vy k nám. Přijxte se poradit o tom, co vás trápí - výchov-
né a školní problémy dětí, finanční potíže, zadlužení, komu-
nikace na úřadech, špatné bydlení a další . . . . 

Všechny služby vám poskytneme zdarma a také i anonymně.
Těšíme se na vás každé pondělí od 10 do 16 hod., v na-

šich prostorách, na adrese Přelouč, Českobratrská 84, ne-
daleko od Billy. Další informace na tel. 731 598 913-4, ne-
bo email hudcova.charita@seznam.cz.

Charitní šatník pro rodiny s dětmi
otevíráme pro veřejnost

Šatník provozujeme od vzniku naší služby - září 2011. Do-
posud sloužil převážně pro potřeby našich uživatelských rodin.
Nyní nabízíme hlavně dětské oblečení i rodinám, které naše
služby nevyužívají, podmínkou je předložení dokladu o pobírá-
ní sociálních dávek v hmotné nouzi. Oblečení si pak můžete
vybrat za symbolický poplatek.

Šatník je otevřen každé pondělí od 13 do 15 hodin,
provoz nám stále zajiš]uje dobrovolnice Lída - děkujeme. Pro-
nájem samostatné místnosti pro šatník jsme uhradili z letoš-
ního výtěžku Tříkrálové sbírky a najdete ho na stejné adrese
jako naše kanceláře - Přelouč, Českobratrská 84, nedaleko
od Billy.

Do šatníku stále přijímáme dětské oblečení, obutí, hrač-
ky, knížky apod. Prosíme především o dětské boty - jarní,
letní, sportovní, momentálně nemáme téměř žádné. Dár-
cům předem velmi děkujeme, pro věci si můžeme přijet. Kon-
taktujte nás na tel. 731 598 913-4.

Za službu Podpora rodiny, Rita Hudcová. 

AMBULATNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Staráte se denně o blízkou osobu, která vzhledem ke své-

mu stavu potřebuje stálou péči a dohled? Řešíte někdy pro-
blém, co dělat v případě, když si potřebujete vyřídit něco na
úřadech, nakoupit, sami si zajít k lékaři, nebo si prostě jen od-
počinout? Řešíte tyto obtížné situace za pomoci příbuzných
a přátel?

Nabízíme vám alternativní řešení v podobě ambulantní od-
lehčovací služby. Cílem této služby je zajistit dohled a péči li-
dem, kteří nemohou zůstat sami doma bez dohledu a o něž se
běžně stará rodina. Těmto lidem nabízíme možnost kontaktu
s dalšími lidmi, společné povídání, posezení, motivační a akti-
vizační činnosti.

Služba bude provozována 1 - 2krát měsíčně, vždy v pátek
od 8 do 13 hodin v prostorách Ja-
kub klubu, kde je zajištěn bezba-
riérový přístup. Rodinám nabízíme
i možnost dopravy do zařízení, sa-
mozřejmostí je i doprovod do vo-
zidla i možnost dopravy osob na
invalidním vozíku.

Provoz bude zahájen v pátek 25. dubna 2014.
Těšíme se na vás i vaše dotazy, které rády zodpovíme 
na tel. čísle 731 593 916 Bc. Krejčíková Monika. 
Nebojte se nám svěřit své blízké a odpočinout si.

Duben v Jakub klubu
Celý měsíc duben bude v Jakub klubu spojený s Veliko-

nocemi. Dětem připomeneme jejich církevní význam a tradice
s nimi spojené. Po celý měsíc budeme vyrábět tradiční veliko-
noční dekorace. Naučíme se plést pomlázku i vyrábět netradič-
ní kraslice. 

Výtvarná soutěž
Děti budou po celý měsíc mít možnost zapojit se do výtvar-

né soutěže na téma „Velikonoce, svátky jara“. Vítězná dílka
budou jako vždy odměněna nejen sladkou odměnou.

Kroužek vaření
I naše pravidelná společná pondělní vaření se ponesou

v duchu velikonočních receptů a 14. 4. 2014 si může každý
šikula upéct svůj vlastní „Velikonoční mazanec“. ☺

Turnaj v „Dobble“
V pondělí 7. 4. 2014 nás čeká všemi oblíbený a již tradič-

ní turnaj v postřehové společenské hře „Dobble“. Dobble - to je
50 různých symbolů na 55 kartách, 8 symbolů na kartě a kaž-
dé dvě karty spolu mají společný pouze jeden. Hráči zde hle-
dají dva stejné symboly na kartách při různých verzích hry.
Pravidla jsou jednoduchá, vysvětlená doslova za pár sekund,
proto hru zvládají i mladší děti a jsou naprosto rovnocennými
partnery svým starším kamarádům. Naše zápolení v této hře
bude probíhat během celého odpoledne, a protože budeme hrát
systémem každý s každým, všichni zúčastnění si toho určitě do
sytosti užijí. I zde čeká nejen na vítěze zasloužená odměna. 

tým Jakub klubu
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Bůh svou štědrost neprojevuje 
jen o Vánocích

Milí přeloučští, je tady ja-
ro a přináší nám novou ra-
dost do života. Ještě chvíli
pokračuje doba postní, doba
očekávání a přípravy na ve-
likonoce. Čekatelé křtu se při-
pravují, že na bílou sobotu
přijmou svatý křest - dar ví-
ry. Tak velkou událost v ži-

votě křes]ana je důležité si pamatovat, já jsem byl pokřtěn na
sv. Štěpána, kdy slavil svátek můj děda. Spolu s církví se mod-
líme za čekatele křtu a modlíme se… za Ukrajinu… i křížo-
vou cestu. Obrazy na Svatém poli byly kdysi ukradeny, ale tra-
dičně se sem scházíváme na Květnou neděli v 15 hodin na
pobožnost. Kristovo utrpení se dotýká i našeho utrpení, proto-
že člověk Ježíš trpí za hříchy mnohých, byl vydán, přijal smrt
dobrovolně, z lásky, za nás. Dobrovolně a z lásky k Bohu a Kris-
tu se nechávají pokřtít mnozí, kteří Boha hledají. Pravda, někte-
ří se nechávají, nebo byli pokřtěni jenom z „tradice“ ale i tak
patří do velké rodiny dětí božích. Do vánoc je daleko, ale Boží
štědrost, obdarování vírou nadějí a láskou ve křtu přináší li-
dem radost a „nový život“ o velikonocích. 

Starého psa novým kouskům nenaučíš
Křes]an potřebuje povzbuzovat ve víře, kněz nevyjímaje

a proto jsem se 18. března účastnil kněžské poutě naší diecé-
ze v Králíkách. Společná modlitba, duchovní program i přátel-
ské posezení při jídle s biskupy a kněžími, kousek času proži-
tý v krásné přírodě mně povzbudilo a zase něco naučilo. Tohle
přísloví nahoře je pravdivé jenom částečně, protože je spousta
lidí, kteří se rozhodli učit se novým věcem. Jedna maminka se
bránila mému duchovnímu naléhání se slovy: „Pane faráři, mne
nepředěláte, abych chodila do kostela“. A skutečně nepředělám,
nejsem sto předělat sám sebe, ale Bůh tuto moc má! Pak už
záleží na naší ochotné spolupráci s jeho milostí. Poustevník

Ivan je podle legendy prvním českým svatým, i Ty se můžeš
stát dalším s Boží pomocí.

Svato-Ivanská legenda
Tehdy, kolem roku 880 sem přišel poustevník Ivan, podle

legendy syn polabského knížete Gostimysla, krále Obodritů.
Žil prý celá léta jako poustevník, jemuž za obydlí sloužila jes-
kyně nacházející se pod mohutnou skalní stěnou, blízko pra-
mene křiš]álově čisté vody. Ivana v jeskyni pokoušeli zlí ducho-
vé. Když se Ivan rozhodl jeskyni opustit, zjevil se mu sv. Jan
Křtitel, který Ivanovi daroval kříž. Tímto křížem Ivan zlé poku-
šitele ze svého příbytku v jeskyni vyhnal. Ke konci života jej
zde objevil kníže Bořivoj, který si sem z Tetína vyjel se svou
družinou na lov. Při lovu kníže postřelil Ivanovu ochočenou
laň, která ho dovedla až k Ivanově jeskyni, kde skonala. Poté,
co se kníže seznámil s Ivanem, pozval ho na tetínský hrad. Ivan
však odmítl jeho nabídku k trvalému a pohodlnému životu na
hradě a vrátil se zpět do skal. Zanedlouho na to zemřel a byl
pohřben ve své jeskyni. Snad ještě sám kníže Bořivoj nechal
vystavět v jeskyni u Ivanova hrobu malou kapličku svatého
Jana Křtitele, která byla od samého začátku navštěvována zdej-
ším lidem i příchozími poutníky. Bylo to v počátcích křes]anství
u nás. Již tehdy začala lidová úcta k tomuto pozoruhodnému
muži, který je nyní, ač ne oficiálně, nazýván prvním českým
světcem. Nicméně existenci tohoto svatého muže z doby Bo-
řivojovy, dokládá celá řada dalších pozoruhodných okolností.
Snad nejdůležitější z nich je antropologický výzkum ostatků,
nalezených v Ivanově jeskyni v 16. století a v nedávné minu-
losti prozkoumaných profesorem Emanuelem Vlčkem. Tento
výzkum potvrdil, že se jedná o ostatky muže, který žil zhruba
před tisíci lety a značnou část svého života prožil ve vlhku a chla-
du. To mj. dává za pravdu legendě, podle níž prožil Ivan v jes-
kyni 42 let. Ivanův poustevnický život dále dokládá způsob
skromné, výhradně vegetariánské a málo výživné stravy. Ne-
zanedbatelná je i skutečnost úcty českého lidu k tomuto svět-
ci, která sahá hluboko do minulosti našeho národa. Info: Oficiál-
ní stránky obce Sv. Jan pod Skalou

Velikonoce
Poslední týden v dubnu přijdou Velikonoce, proto mi dovol-

te popřát vám požehnané Svátky vzkříšeného Krista a pěkné
setkání na pomlázce či s přáteli. Váš P. Lubomír Pilka
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Velikonoční oběti,
vzdejme své chvály, křes;ané.
Beránek spasil ovce:
Kristus Pán nevinný
s hříšníky smířil Otce.
Střetly se v divném souboji
život a smrt. Je po boji.
Ten, který zemřel, z mrtvých vstal,
aby nám věčně kraloval.
PojL a pověz nám Maria,
co jsi na cestě viděla.

Hrob, z něhož Kristus slavně vstal,
aby se v Otci radoval.
Anděly jako svědky stát,
na zemi roušku, bílý šat.
Už je Kristus, má naděje,
před vámi do Galileje.
Víme, že Kristus z hrobu vstal,
vpravdě byl vzkříšen světa král.
Vítězný, korunovaný,
smiluj se, Kriste, nad námi.

Ejhle, nástroj smilování, 
pojLme jej uctít, křes;ani, 
praporec Krále našeho, 
znamení kříže svatého.

Krev drahá na něm vylita 
za hříchy celého světa; 
Ježíš se zde obětoval, 
za nás svůj vlastní život dal.

Patřme na Muže bolesti, 
trpí za naše neřesti; 
hleLme, jak je poraněný 
Beránek neposkvrněný.

Vizme rány otevřené 
a celé tělo ztrýzněné, 
ruce na kříži rozpjaté, 
tupými hřeby probité.

Božská hlava nakloněná 
klesla na svatá ramena; 
Ježíš teL duši vypustil, 
když nepřátelům odpustil.

VELKÝ PÁTEK HYMNUS

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



19. a 20. dubna 2014 se naši chovatelé opět pochlubí svý-
mi úspěchy na tradiční Velikonoční výstavě drobného zvířec-
tva. Mezi vystavovateli nebude opět chybět jméno p. Vlasti-
mila Němce - chovatele poštovních holubů v Přelouči. 

Pan Němec se této své zálibě věnuje již mnoho let a svými
výsledky dokazuje, že svého koníčka bere nadmíru vážně a vě-
nuje mu mnoho ze svého volného času. Zeptali jsme se ho na
pár otázek, které jak doufáme, zaujmou i vás. 

Kdy na Přeloučsku vznikla a je organizována tato záliba -
- chov poštovních holubů?

Vzhledem k faktické neexistenci pamětníků nelze již přes-
ně říci, ale dle dochované knihy evidence rodových kroužků
poštovních holubů je uvedeno datum 2. 2. 1936. Mezi zakláda-
jícími chovateli bezesporu patřili pánové Dr. Vojtěch EMLER,
Gustav CACH, Josef KREJZL, Oldřich KURKA, Karel HEPNER
a další. 

Jaký má tato zájmová činnost význam pro samotného
chovatele?

Je to především projev kladného vztahu člověka ke zvířa-
tům, zejména k chovu poštovních holubů. Samotný poštovní
holub byl po staletí šlechtěn člověkem z původně divoce ži-
jících holubů. Tímto procesem byl vyšlechtěn druh - poštovní
holub, který má ve svých genech zakódovanou jedinečnou vlast-
nost a to vracet se na svůj rodný holubník z jakýchkoliv směrů
a vzdáleností, bez ohledu na povětrnostní podmínky. 

Prvé zmínky o využívání této výjimečné vlastnosti poštovní-
ho holuba jsou z dob starého Egypta, Číny a Říma. V Evropě byl

poštovní holub využíván ze-
jména k vojenským účelům,
kdy přinášel depeše z bojiš]
v I., ale i II. světové války. 

V současnosti se poštov-
ní holub chová ze dvou důvo-
dů a to výstavních tzv. „STAN-
DARD“, kde se hodnotí este-
tická stránka holuba - jeho
fyzická krása. Druhý důvod,
který preferuje převážná část
chovatelů je „SPORT“ - závod-
ní létání. Smyslem této činnos-

ti je snaha každého chovatele mít na svém holubníku tako-
vé jedince, kteří v konkurenci několika tisíc holubů dolétnou
na svůj domov co nejrychleji a nejdříve. 

Vysvětlete nám laikům postup při závodech poštovních
holubů. 

Chovatel na svém holubníku vloží do koše své favority,
kteří jsou řádně označeni rodovým kroužkem, kde je uveden
rok narození holuba, číselné označení spolku a konkrétní čís-
lo holuba. Nyní má již většina chovatelů své holuby označeny
čipovými kroužky. 

Po donesení holubů do nasazovacího střediska (pozn. v Pře-
louči ul. Na Krétě), jsou holubi komisí zaevidování na závod
a umístěni do závodních boxů. Boxy jsou naloženy do speciál-
ního přívěsného vozu a přepravcem odvezeni na předem urče-
né místo startu. Tato místa jsou jak v ČR, tak i v západní Evropě.
Jednotný start holubů provede určený komisař a start je obra-
zově dokumentován. 

Na internetu je zveřejněna doba startu a tím pro nás ho-
lubáře závod začíná. Každý chovatel s pohledem upřeným
k nebi již netrpělivě očekává přílet svých miláčků. Přílet holu-
ba na jeho holubník je zaznamenán přes elektronický sys-
tém, popřípadě do speciálních hodin. 

Po ukončení závodu je tento vyhodnocen a je určeno 20 %
umístěných holubů za všech nasazených závodníků a to jak
v základním středisku, tak v rámci oblasti, Čech a celé ČR. 

Jaký je současný stav chovatelů poštovních holubů v Pře-
louči a blízkém okolí?

V současné době je v přeloučském spolku evidováno 17 čle-
nů. Věkový průměr je přes 65 let. Mladí a noví chovatelé při-
cházejí pouze sporadicky. Dnešní mládež má, jak všichni víme
jiné zájmy. Člověk, který potřebuje svůj život obohatit o vztah
k živým tvorům přírody, své city věnuje zejména chovu psů
a koček. Myslím si, že toto je veliká škoda pro nás lidstvo, vždy]
tolik živých tvorů zasluhuje naši lásku. Lze jen doufat, že se
v budoucnu vztah člověka ke zvířatům všeho druhu znovu
vrátí, tak jak tomu bylo ještě v nedávné době. 

Rád vzpomínám na své dětství a mládí, kdy zejména na
venkově skoro na každém domě seděli nějací holubi a na dvor-
ku byly chovány různé druhy domácího zvířectva. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme do dalších let nejen hod-
ně zdraví a životního optimismu, ale i hodně chovatelských úspě-
chů a radosti z Vašich svěřenců. 

Odpovídal: Němec Vlastimil, Přelouč
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Základní organizaci Českého svazu
chovatelů drobného zvířectva v Přelou-
či tvoří 21 chovatelů z Přelouče a okolí,
z čehož 5 členů spadá do kategorie mla-
dý chovatel. Ačkoliv naše organizace ne-
patří mezi nejpočetnější, svojí činností
se řadí k nejlepším v okresu Pardubice.
V roce 2013 uspořádala tradiční Veliko-
noční výstavu drobného zvířectva, která
byla kladně hodnocena odbornou i lai-
ckou veřejností. Na výstavě bylo možné
zhlédnout 1.000 kusů zvířat od 146 cho-
vatelů. Výstava postupně získává věhlas
za hranicemi našeho okresu a kraje. Na
výstavišti lze potkat návštěvníky praktic-
ky z celé České republiky. Aby na výsta-
vě v Přelouči byla k vidění netradiční
nebo málo chovaná plemena králíků, ho-
lubů a drůbeže, navazují chovatelé z Pře-
louče družbu s okolními organizacemi
a vystavují na oplátku zvířata na jejich
výstavách. V roce 2013 obeslalo 14 aktiv-
ních chovatelů z Přelouče celkem 31 vý-
stav. Namátkou jmenujme výstavy v Led-
či nad Sázavou, Vepříkově a Chotěboři
(okres Havlíčkův Brod), Týništi nad Orli-
cí (okres Rychnov nad Kněžnou), Kolíně,
Žiželicích, Krakovanech (okres Kolín),
Staňkovicích, Hostovlicích, Potěhách
(okres Kutná Hora), Žírči (okres Trutnov),
Vysokém Veselí (okres Jičín), Slovči (okres
Nymburk), Chrudimi, Hlinsku, Rabštejn-
ské Lhotě (okres Chrudim), Chlumci nad
Cidlinou, Novém Bydžově, Smidarech
(okres Hradec Králové), Holicích, Svítko-
vě, Svinčanech a dalších místech. Celkem
jsme v loňském roce na soutěžních vý-
stavách předvedli 673 zvířat (214 drů-
beže, 262 holubů a 197 králíků). Mezi
nejpilnější vystavovatele patřili Martin
Šec (223 zvířat), Prokop Doležel (102 zví-
řat) a Jiří Kosek (99 zvířat). Navíc jsme
vystavovali také okrasné ptactvo, které
jsme předvedli na okresní výstavě ve Vlčí
Habřině a dalších výstavách v ukázko-
vých expozicích. Naše zvířata byla úspěš-
ná také v soutěžních kláních. Celkem
jsme za svá zvířata obdrželi 45 pohárů
(9x za drůbež, 16x za holuby a 20x za
králíky). Nejvíce pohárů získali: Martin
Šec (13), Tomáš Kobera (9) a Jiří Kosek
(9). Vítězství slavili také Josef Bartůněk,
mladá chovatelka Nikola Čapková, Pro-
kop Doležel, Vlastimil Kukla, mladá cho-
vatelka Anna Kuklová a Jindřich Šplíchal.
Mezi nejvýznamnější úspěchy patří ví-
tězství mladé chovatelky Anny Kuklové

na celostátní výstavě králíků rexů v Tý-
ništi nad Orlicí a vítězství Tomáše Kobery
v odbornosti králíků na Krajské výstavě
v Hlinsku. Sluší se připomenout i úspě-
chy našich chovatelů v soutěžích králi-
čího hopu, kdy naše mladá chovatelka
Nikola Čapková vybojovala 2. místo na
Mistrovství Evropy a další poháry na do-
mácích závodech. Výborně nás reprezen-
tovala na Olympiádě mladých chovatelů
v Praze také naše chovatelka Anna Kuk-
lová, která vybojovala krásné 6. místo. 

V letošním roce opět plánujeme uspo-
řádat Velikonoční výstavu drobného zví-
řectva, s expozicí okrasného ptactva

a ukázkou králičího hopu. Výstava se bu-
de konat v našem chovatelském areálu
ve dnech 19. - 20. dubna 2014. Ve vý-
stavním plánu našich chovatelů na rok
2014 jsou místní, okresní i krajská vý-
stava a po letech bychom opět rádi sou-
těžili na celostátní výstavě o titul šam-
pión nebo mistr ČR. Rádi bychom také
naše mladé chovatele vyslali na Olym-
piádu mladých chovatelů do Tábora a bu-
deme jim držet palce i v závodech v krá-
ličím hopu. 

Na závěr bilancování mi dovolte po-
zvat Vás na letošní Velikonoční výstavu
do Přelouče a kdo má rád zvířata a je
soutěživý, může rozšířit naše řady a re-
prezentovat město Přelouč v tomto krás-
ném a ušlechtilém oboru. 

Kosek Jiří

28 Přeloučský ROŠT

! Zájmová činnost 

Chovatelé z Přelouče bilancují

Tenisový klub Přelouč
provede nábor dětí

ročníku narození 2007 a starší
Kdy: ve dnech 15., 16, 17. 4. 2014

v čase od 16.30 hodin do 18.00 hodin.
Kde: tenisové kurty TC Přelouč (pod parkem)

Finanční stránka: 800 Kč za tréninkové období 4 měsíců při zápisu

Podrobné informace o trénincích a potřebném vybavení dětí 
sdělíme rodičům při náboru

Inzerce



V pondělí 24. února proběhlo v Pra-
ze slavnostní vyhlášení nejlepších rag-
bistů a ragbistek za uplynulý loňský
rok 2013.

Rugby Club Přelouč se ve velké kon-
kurenci opět neztratil a v nominaci měl
hned dvě želízka. Jan Kohout byl jeden
z nominovaných na talenta roku hráčů
do 21 let a Martina Douděrová soutěžila
v anketě ragbyová kráska Deníku 2013.

Nakonec se obě nominace proměni-
ly v mety nejvyšší a Martina Douděrová
získala s největším počtem hlasů titul rag-
byové krásky pro rok 2013, kterou vyhlá-
sil Deník. Talent roku byl otevřenou otáz-
kou do poslední chvíle, protože v nomi-
naci bylo hned několik reprezentantů do
20 let a mezi nimi i kapitán této věkové
reprezentace Marek Loutocký ze Sparty
Praha, který byl velkým favoritem. Nako-
nec však bylo vše jinak a Johny si z Pra-
hy odvezl talenta roku, který za něj pře-
vzala jeho sestra Michaela. Johny prostě
nechtěl vynechat trénink a kdyby náho-
dou, tak vše měla obstarat jeho sestra.

Johny prožil neuvěřitelný rok, na ja-
ře se začal ucházet o nominaci výběru

ČR do 19ti a 20ti let a zároveň odehrál
v dresu RC Přelouč I. ligu na postu za-
dáka. Pak přišla červnová šňůra sedmič-
kového mistrovství ČR a s RC Přelouč za-
žil velké ocenění v podobě třetího místa.
Nominace nakonec vyšla a Johny se pro-
bojoval do kádru jak dvacítky tak de-
vatenáctky. V srpnu se s výběrem U20
zúčastnil mistrovství Evropy v Praze a s vý-
běrem se nakonec probojoval až do finá-
le, nakonec z toho byla stříbrná medaile
a Johny odehrál všechny zápasu v zá-
kladní sestavě a stal se kopáčem národ-
ního mužstva a stal se nejvíce bodujícím
hráčem našeho výběru. Podzimní část
odehrál střídavě v dresu extraligového
Bystrce Brno a domácího modrobílého
dresu Bizonů Přelouče. Následovalo říj-
nové mistrovství Evropy U19 v Lisabonu,
kde náš výběr bojoval s týmy z druhé-
ho Evropského koše. A přišla nominace
na talenta roku, která dle mého názoru
je ve správných rukou.

Johny upřímně gratulujeme a děku-
jeme za reprezentaci.

Dnešní hektická doba je zaměřená na porovnávání úspěš-
nosti. Měřítkem úspěšnosti jsou peníze. Staré pravidlo říká „čas
jsou peníze“. Snad už proto se snažíme do stejného času, na-
pnout co nejvíce činností. Když je aktivit příliš, nestačíme je
plnit a přecházíme do stresu. Za volant ale stres nepatří. Člo-
věk ve stresu chybuje a to může mít fatální následky. Co ale
udělat, když náš nahuštěný časový rozvrh, nabourá dopravní
zácpa? Již vystresovaného člověka pak psychicky zažene do
kouta. Člověk - řidič se potom obvykle uchyluje k agresivnímu
chování. To se projevuje zprvu verbálními útoky na ostatní,
doplněné temperamentní gestikulací, zejména výhružnou popř.
i použitím posunků, s obecně přisouzeným urážlivým či ne-
mravným významem. Dále chování přeroste v agresivní styl
jízdy, tzn. řidič nebezpečně předjíždí, nedodržuje bezpečný od-
stup za vozidlem, nedává znamení změny směru jízdy, vytěs-
ňuje ostatní vozidla ze silnice, vybržxuje. V takto vyhroceném
stresovém prostředí není daleko k dopravní nehodě, která sa-
ma o sobě ještě více zkomplikuje či úplně znemožní dopravní
průjezdnost v lokalitě. A to je stav, který neprospěje vůbec ni-
komu. Proto, aby k němu nedocházelo doporučuje se vyjet ne
„na čas“, ale s dostatečným předstihem. Určit velikost času „do-
statečného“ ku množství našich aktivit může být problematické,
ale zvažme co opravdu musíme a co jen chceme. Tím navazu-

ji na článek z předešlého Roštu o dopravním infernu letos v Par-
dubicích. Od 1. 4. 2014 bylo „přiloženo pod kotel“ uzavřením
ul. Jana Palacha, což bude trvat až do 1.6.2014. Jedná se o úpl-
nou uzavírku úseku od křižovatky s ul. Staňkova/Svobody po
křižovatku s ul. Teplého/Pichlova bez křižovatek. Tento úsek
je uzavřen s úplným vyloučením provozu mimo MHD v obou
směrech. Objízdná trasa vede obousměrně ul. Teplého - Le-
xova - kpt. Nálepky - Demokratické mládeže a Pod Břízkami -
- S. K. Neumanna - Pichlova na původní trasu. Takže přeloučští
řidiči, když už musíte jet do Pardubic autem, vyjexte prosím
dřív a] nejste ve stresu!

Ing. Martin Moravec, Ph. D.,
dopravní specialista
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Stres za volant nepatří!

Jan Kohout alias Johny
se stal talentem roku 2013 do 21 let

Jan Kohout po utkání s Gruzií 
na ME U 19 v Portugalsku



Zpráva k činnosti týmu 
za měsíc březen

V průběhu měsíce března se ženská část našeho týmu roz-
hodla tvrdě trénovat na závody Sokolské všestrannosti, které
se uskuteční tentokrát ve Vysokém Mýtě dne 26. 4. 2014. Spor-
tovkyně se ve svých kategoriích předvedou na prostném, hraz-
dě, kladině, přeskoku přes koně, šplhu, skoku dalekém, hodu
kriketovým míčkem a vrhem koulí, běhu na 60 či 100 metrů,
běhu na 600 či 800 metrů a plavání na 50 nebo 100 metrů. 

Závodů se zúčastní dívky v kategorii starších žákyní III.
a IV. a to Adéla Mrkvičková, Andrea Lhotová, Eliška Křeme-
náková, Kateřina Elisová, dále v kategorii dorostenek to bude
Kristýna Hubáčková. Všem držím pěsti, a] trénink probíhá bez
zdravotní i psychické újmy, abychom dosáhly těch nejlepších
výsledků ☺.

Náš tým se také rozhodl, že bude v následujících měsících
absolvovat vzdělavatelské semináře pro profesionální cvičitel-
ky a cvičitele a také vypomahatelky a vypomahatele. Cvičitelské
zkoušky bude postupně skládat Kristýna Hubáčková, Lukáš
Klenka i Petra Šimková. Cvičitelské zkoušky obsahují teore-
tickou i praktickou část, sepsání odborné práce a úspěšné slo-
žení zkoušek, které je naplánováno až v měsíci listopadu to-
hoto roku. 

Vypomahatele si vyzkouší Andrea Lhotová, Eliška Křeme-
náková, Stela Šaravcová i Vojtěch Klenka. Zkoušky vypomaha-
telů jsou pro mládež a skládají se pouze z teoretické části.
Vypomahatelé budou cvičitelům pomáhat při výuce nových
adeptů gymnastiky. 

Pokud budeme všichni úspěšní ve složení všech částí zkou-
šek, stane se náš tým nejprofesionálnějším a nejkvalitnějším
v oblasti výchovy dalších absolventů i absolventek gymnastiky
v Sokole Přelouč. I já jsem ráda, že budu mít v budoucnu své
odborné následovatelky a následovatele ☺. 

Mgr. et Mgr. Petra Šimková, DiS.

P.S.: Celý náš budoucí vzdělaný tým cvičitelů a vypomahatelů -
- zatím jsme vysmátí ☺!

Po nepříliš typické zimě se aktivní senioři
vypravili na první předjarní výlet. Volili jsme
kratší vzdálenost, protože první výšlap nesmí
být nikdy příliš namáhavý. Vybrali jsme si ces-
tu ze Svítkova do Pardubic podél Labe. Ve vzdu-

chu už se dalo tušit přicházející jarní období. 12 členná sku-
pina si vybrala kromě prvních km v přírodě ještě návštěvu
Pardubického zámku. Z nabídky jsme si tentokrát vybrali stá-
lou expozici skla. Po prohlídce jsme po druhém břehu Labe
došli opět pěšky na nádraží.

Jarní počasí přeje vycházkám. Zvláště blízké okolí láká ke
kratším výletům. Znáte například malý kostelík Zvěstování Pan-
ny Marie v Živanicích, který pochází z 1.poloviny 14 století? Je
postaven v gotickém slohu a jeho zvláštností je kazetový, úpl-
ně rovný strop. Aktivní senioři se sem vypravili 18. 3. autobu-
sem. Poté pokračovali pěšky přes Černou u Bohdanče do Láz-
ní Bohdaneč. Za odměnu si pak mohli dovolit návštěvu místní
cukrárny Všech 17 členů se pak opět autobusem vrátilo zpět
do Přelouče. I druhá jarní akce se vydařila, nebo] po několika
větrných dnech e počasí umoudřilo a mohli jsme si užít příjem-
nou jarní pohodu. 

V dubnu plánujeme pěší vycházku v okolí našeho města.
Koncem měsíce ještě plánujeme burzu zahradnických výpěst-
ků, jako jsou sazenice, hlízy, cibule, balkónové rostliny. Pro vel-
ký úspěch v loňském roce se opět sejdeme na terase u Kubátů.

Anna Kubátová
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! Napsali nám 

TJ Sokol Přelouč
Pardubická 734, 535 01 Přelouč

GYMNASTIKA
cvičitelský tým: Mgr. et Mgr. Petra Šimková, DiS.,

Zdeněk Vamberský

Klub aktivní senior (KLAS)



Plamínci v Hradci Králové
Víkend 7. - 9. března strávili Plamínci v Hradci Králové. Na

výlet se vydali za účelem pomoci ohnivým skřítkům s nelehký-
mi úkoly. Za víkend si tak zopakovali pár uzlů, dozvěděli se
něco o turistických značkách, či jak ošetřit lehká zranění. Zdo-
lali připravenou trasu po městě, či vyřešili problém, kam za-
řadit jednotlivá zvířata. Se všemi úkoly se Plamínci náležitě po-
prali, a tak je na konci čekala malá odměna.

Radka Mazáčová

Výlet vlčat do zoologické zahrady 
Hurá. Konečně jsme se dočkali dlouho očekávaného výle-

tu. Scházíme se v 8 hodin ráno na nádraží, dohromady nás
pojede 19 včetně našich vedoucích. Nejprve nás čeká dvouho-
dinová cesta vlakem až do místa určení, tím je zoologická za-
hrada ve Dvoře Králové. Z nádraží musíme jít pěšky a cesta
se nám zdá docela dlouhá, všichni se totiž těšíme do zoo. Jen-
že před zoologickou zahradou se utvořila docela dlouhá fron-
ta netrpělivých návštěvníků, tudíž si ještě nějakou chvíli musí-
me počkat na lístky. Uvnitř se dělíme do dvou skupin a jdeme
si konečně prohlédnout třeba dětskou zoo, kde si můžeme po-
hladit kozy a jinou domácí zvěř. Prošli jsme, co jsme stihli a na
cestě zpátky jsme ještě narazili na parádní hřiště, kde jsme
strávili taky chvíli času. Zpátky jsme museli trochu spěchat,
ale nakonec jsme zpáteční vlak do Přelouče stihli v pohodě. 

Martin Pleskot

A TÝM - NHbL VÝCHOD
neděle 2. 3. 
HC JESTŘÁBI - TJ SOKOL PORUBA 2 : 3 po sam. náj. 
branky: Moravec, Svoboda (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

neděle 9. 3. 
HC JESTŘÁBI - SHC OPAVA 1 : 2 po sam. náj. 
branka: Menc (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

sobota 15. 3. 
TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 

4 : 3 po sam. náj. (1:0, 2:0, 0:3 - 1:0)
branky: Adámek, Stoklasa, Moravec

neděle 16. 3. 
HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE B - HC JESTŘÁBI 0 : 3
branky: Šmíd 2x, Svoboda (0:0, 0:2, 0:1)

program na duben: play-off

B TÝM - KHbL VÝCHOD
neděle 16. 3. 
HC JESTŘÁBI B - SK HOKEJBAL ŽAMBERK 2 : 4 (0:1, 1:1, 1:2)
branky: Raška, Komůrka

program na duben:

STARŠÍ ŽÁCI - MČR VÝCHOD
neděle 16. 3. 
HC JESTŘÁBI B - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ 3 : 0

(0:0, 1:0, 2:0)

HC JESTŘÁBI B - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ 5 : 7
(2:2, 2:0, 1:5)

program na duben:

- fáda -
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DOSAVADNÍ VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI V JARNÍ SEZÓNĚ
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Pardubičtí řidiči se v letošním roce dočkají dalších kva-
litnějších silnic v centru města. Nový povrch bude polože-
ný v ulicích 17. listopadu a Jana Palacha (silnice č. II/324).
Modernizace za 53 milionů korun se rozdělí do tří etap,
odstartuje 1. dubna a potrvá až do začátku listopadu. Sou-
časně se bude opravovat i třída Míru. Obyvatelé města se
tedy musí připravit na komplikace, které uzavírky přinesou.
Odměnou jim bude zvýšený komfort v dalších letech.

V 1. etapě od 1. dubna do 1. června se bude pracovat v úse-
ku od křižovatky s ulicemi Staňkova a Svobody po křižovatku
s ulicemi Teplého a Pichlova. Objízdné trasy v této etapě vede-
né přes Duklu a Višňovku snad dopravu příliš nezkomplikují,
v dalších etapách dostane nový povrch celá silnice II/324 od
křižovatky u AFI Palace až ke kruhovému objezdu u Dražkovic.
Provoz městské hromadné dopravy, meziměstské autobusové
dopravy a vozidel integrovaného záchranného systému bude
v celém úseku probíhat bez větších omezení. Dopravní podnik
města Pardubic se s Pardubickým krajem dohodl, že až na úpl-
né výjimky bude stále jeden pruh otevřený pro MHD. Z kapa-
citních důvodů bude pouze přesunutá zastávka meziměstské
autobusové dopravy „Pardubice, Masarykovo náměstí MHD“
u ČSOB Pojiš]ovny, a to na zastávku „Pardubice, zimní sta-
dion MHD“. Zastávka „Pardubice, Masarykovo náměstí MHD“
u AFI Palace zůstává beze změny. V centru města se navíc ča-

sově budou překrývat dvě velké rekonstrukce. Už v průběhu
března totiž začne roční oprava třídy Míru a Sladkovského
ulice. „Všechny občany už nyní prosím o trpělivost a shovíva-
vost během těchto prací a omlouvám se předem za nepohodlí,
které jim rekonstrukce způsobí. Motoristé by se centru v této
době měli pokud možno vyhýbat. Možná jsme měli rok 2014
vyhlásit rokem cyklistů, chodců a uživatelů MHD, protože to
budou letos v Pardubicích asi nejvyužívanější dopravní pro-
středky. Ale jsem pevně přesvědčena, že výsledek bude stát za
to,“ říká primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Zdroj: Tisková zpráva Pardubického kraje

Perný rok pardubických řidičů začíná

Inzerce

Inzerce
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