


98. schůze rady města proběhla
31. 3. 2014. Radní na ni rozhodli, že
nejvhodnější nabídku v zadávacím říze-
ní na opravu povrchu komunikace v k. ú.
Lohenice podal uchazeč STRABAG, a.s.
Praha s nabídkovou cenou 811.000 Kč
a bude s ním následně schválena smlou-
va o dílo na opravu povrchu této komu-
nikace. 

Dále rada rozhodla, že nejvhodnější
nabídku v zadávacím řízení na akci „Re-
konstrukce chodníků a vozovky v ul. ČSA
Přelouč“ podal uchazeč Chládek a Tin-
těra, Pardubice a.s. s dodací lhůtou 7 týd-
nů a nabídkovou cenou 2.425.000,- Kč. 

Radní také rozhodli o nejvhodnější
nabídce v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku „Rekonstrukce části objektu č. p.
44 - Občanská záložna Přelouč na vý-
dejnu jídel pro základní školu“. Tu podal
uchazeč Jirák s.r.o. Dražkovice s nabíd-
kovou cenou 3.411.750,- Kč a dodací lhů-
tou 9 týdnů. 

Rada města také schválila poskyt-
nutí dotace pro VOLANT o.p.s. ve výši
25.000,- Kč na úhradu nákladů spoje-
ných s činností žadatele v roce 2014. 

Schválen byl radními i příspěvek ve
výši 3.000,- Kč Sdružení hasičů Čech Mo-
ravy a Slezska, Okresnímu sdružení Par-
dubice, na úhradu nájemného za hřiště
pro konání krajského kola hry Plamen
dne 8. 6. 2014 v Přelouči. Sdružení ha-
sičů Čech Moravy a Slezska Pardubice
pořádá dne 8. 6. 2014 na fotbalovém
hřišti v Přelouči krajské kolo hry Plamen,
kterého se zúčastní sbory dobrovolných
hasičů z Pardubického a Královéhradec-
kého kraje. Sdružení žádá město o po-
skytnutí příspěvku na úhradu nájemné-
ho za fotbalové hřiště. 

Radě byl také předložen zápis z jed-
nání komise pro rozvoj města. Předseda
seznámil členy komise s návrhem stu-
die na řešení parkoviště za nádražní bu-
dovou ČD. Návrh maximální měrou vy-
užívá plochu pro plánované parkoviště
při splnění příslušných norem. Současně
by došlo k zásadní změně zanedbané-
ho terénu, úpravě svahu směrem k ulici
Jaselská, výsadbě nové zeleně. Ing Stár-
ková navrhla vedle míst pro invalidy vy-
hradit na parkoviště také 1 až 2 místa
pro auta s přepravou dětských kočárků -
- viz některá parkoviště supermarketů.
Komise doporučuje RM schválit podobu

studie parkoviště. V další části jednání
se komise věnovala využití bývalé „za-
hrádky restaurace v Záložně“, která s pře-
stavbou na výdejnu stravy pro žáky ZŠ
nebude využívána. Dle členů komise by
bylo nejvhodnější toto místo využít k par-
kové úpravě - vhodně ho začlenit k měst-
skému parku. 

Projednán byl radou i zápis z jedná-
ní sportovní komise ze dne 24. 3. 2014.
Mimo jiné sportovní komise posoudila
předložené žádosti o příspěvky ze spor-
tovního fondu a rozhodla o přidělení fi-
nančních částek pro jednotlivé sportov-
ní organizace takto:

- Fotbalový klub Přelouč: 20.000,- na
dopravu k utkáním, úhradu pronájmu
tělocvičen pro zimní přípravu mládež-
nických mužstev

- HC Jestřábi Přelouč: 20.000,- na star-
tovné do soutěží a cestovné mládežnic-
kého družstva

- Sokol Přelouč: 20.000,- na sportovní
činnost oddílů, sportovní potřeby a ces-
tovní náklady

- Rugby club Přelouč: 20.000,- na spor-
tovní soustředění mladších žáků a ces-
tovné na turnaje

- FBC Orel Přelouč: 20.000,- na účast
v mistrovských soutěžích družstev od-
dílu florbalu a cestovní výlohy

- Basketbalový klub Přelouč: 20.000,-
naúhradu za pronájem sportovní haly,
rozhodčí a cestovní náklady

- nohejbal Klenovka: 5.000,- na účast
oddílu v okresních soutěžích, cestovní
výlohy a sportovní vybavení

- Palmička Přelouč - oddíl šipek: 3.500,-
na turnaj pro širokou veřejnost v Pře-
louči a náklady za pronájem terčů. 

Na základě jednání rady města
z 97. schůze dne 17. 3. 2014 předložil
předseda sportovní komise žádost OV
Tupesy o příspěvek města na nákup elip-
sovitého zařízení na sportovní hřiště. Ko-
mise vyslovila názor o neúčelnosti toho-
to zařízení, jedná se o posilovací stroj
určený pouze pro jednu osobu a z praxe
je zřejmé, že podobná zařízení přestanou
být po určitém čase pro sportovce zají-
mavá. Komise nedoporučuje příspěvek
města na nákup tohoto stroje poskytnout.

Předseda sportovní komise informo-
val o činnosti nového sportovního - za-
tím zájmového oddílu - jedná se o fris-
bee - akční hru s plastovým létajícím
talířem. Oddíl působí druhým rokem ja-
ko zájmový kroužek pod záštitou DDM
Přelouč a Gymnázia a SOŠ Přelouč. Spor-
tovci se zúčastnili několika turnajů stře-
doškolské soutěže, v současné době ře-
ší problém se sportovním zázemím.

Rada města také jmenovala pana
Michala Chmelaře na pracovní místo ře-
ditele Základní umělecké školy Přelouč
s účinností od 1. 5. 2014.

99. schůze Rady města Přelouče
proběhla 14. 4. 2014. Radní doporučili
zastupitelstvu města schválit jako nej-
vhodnější variantu pro obchvat města
Přelouče jižní variantu. Vzhledem k vy-
hodnocení a doporučení projektanta,
k vyjádřením dotřených orgánů státní
správy, k vyjádření nadřízeného orgánu
a dalších institucí i vzhledem k tomu, že
severní varianta by byla vedena územím
určeným pro transfer motýlů ze Slavíko-
vých ostrovů (podmínka pro možnost
realizace stupně Přelouč II. - Labská vod-
ní cesta) i vzhledem k tomu, že severní
varianta není v souladu se Zásadami
územního rozvoje Pardubického krajem,
doporučujeme jako nejvhodnější varian-
tu vybrat jižní variantu. 

Radní dále rozhodli, že nejvhodněj-
ší nabídku v zadávacím řízení na veřej-
nou zakázku Rekonstrukce části objek-
tu č. p. 44 - Občanská záložna Přelouč,
na výdejnu jídel pro základní školu - gas-
tronomické vybavení podal uchazeč MUL-
TI CZ, s.r.o., Pardubice s nabídkovou ce-
nou 1.604.040 Kč, v zadávací řízení na
realizaci veřejné zakázky „Regenerace
panelového sídliště Přelouč - III. etapa“
nejvhodnější nabídku podal NOVOSTAV
KOMUNIKACE, a.s. Hradec Králové za
nabídkovou cenu 4.333.338,- Kč. 

Rada také schválila záměr na vý-
půjčku pozemků p. p. č. 1771/1 a p. p. č.
1771/4 v k. ú. Přelouč Ředitelství vod-
ních cest ČR za účelem rozšíření bio-
centra Slavíkovy ostrovy v souvislosti se
stavbou „Stupeň Přelouč II“ na pozem-
cích města. Tyto lesní pozemky prodalo
město v roce 2012 společně s ostatní-
mi lesními pozemky společnosti Chra-
mogames. V současné době probíhá pří-
prava stavby silničního mostu přes Labe
mezi Valy a Mělicemi, investorem je ČR
Ředitelství vodních cest. 

mh
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Již 65 % českých domácností svítí alespoň jedním
úsporným zdrojem světla a další stále přibývají, vyplývá to
z průzkumu poradenské společnosti eSvětlo.cz. Úsporné osvět-
lení domácnostem ušetří až 4000 korun ročně. 

Vysoká energetická náročnost wolframových žárovek
byla hlavním důvodem ukončení jejich výroby loni v září. Z průz-
kumu portálu eSvětlo.cz vyplývá, že tuzemská domácnost po-
třebuje na svícení v průměru 18 žárovek. V případě kom-
pletní výměny klasických energeticky náročných zdrojů světla
(wolframové či halogenové zdroje) za kompaktní lineární
zářivky či LED světelné zdroje může úspora domácnosti
dosáhnout až 4000 korun za jediný rok.

Úsporné zářivky do koše nepatří

S rapidním růstem počtu „úsporek“ roste také potřeba jejich
recyklace v okamžiku, kdy doslouží. Zatímco vysloužilé wol-
framové žárovky lze bez obav vyhodit do koše, ty úsporné je
třeba odevzdat k ekologické recyklaci. Kvůli toxické rtuti, kte-
rou v malém množství světelné zdroje obsahují, se s nimi mu-
sí zacházet, jako s nebezpečným odpadem Dalším důvodem
pro recyklaci vysloužilých zářivek je možnost opětovného vy-
užití surovin, které úsporky obsahují.

Rtuti v zářivce se není třeba bát, zátěž pro životní prostře-
dí představuje jen při neodborné likvidaci a ve vysoké kon-
centraci. Rtus se v úsporných zářivkách vyskytuje ve velmi
malém množství (cca 2-5 mg), například v klasickém teplo-
měru je rtuti 500krát více.

Při náhodném rozbití zářivky je třeba místnost vyvětrat, stře-
py zamést a odvézt do sběrného dvora či předat firmě zabý-
vající se likvidací odpadu. 

O zpětný odběr a následnou recyklaci se stará nezisková
společnost EKOLAMP, která zajišsuje tuto službu občanům i fir-
mám zdarma.

Úsporky patří na místo zpětného odběru: 
nyní jich je téměř 4 000

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

Počet sběrných míst stále roste, nyní je jich přibližně 4000
a další stále přibývají. Společnost EKOLAMP již rozmístila ví-
ce než 1500 malých sběrných nádob. Kde se nachází nejbliž-
ší sběrné místo, lze zjistit přes internet na www.ekolamp.cz.
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Nahrazení 
klasických wolframových žárovek „úsporkami“

ušetří domácnostem ročně až 4000 korun

* Průměrná cena elektřiny v roce 2012 - 4,54 Kč/kWh

Srovnání spotřeby jednotlivých zdrojů světla 
(zdroj eSvětlo.cz)



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

Okres Pardubice 03/2014
K 31. 3. 2014 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardu-

bice 7 510 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evido-
váno 609 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadalo 12,3 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 6,5 %.

Vybrané obce region Přeloučsko - 
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán 

ručním výběrem z IS Zaměstnanost + údaje ze statistiky 
obcí z IS Okpráce

Vybrané obce region Přeloučsko - 
nejvyšší nezaměstnanost

Informace o projektech

Odborné praxe pro mladé do 30 let
v Pardubickém kraji

O projektu:
Hlavním cílem regionálního individuálního projektu „Od-

borné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji“, je do-
sáhnout zvýšení zaměstnatelnosti absolventů na trhu práce,

prostřednictvím nástroje Společensky účelné pracovní místo
vyhrazené (dále i jen „SÚPM vyhrazené“) a Příspěvek na mzdu
pro mentora.

Cílová skupina:
Do projektu mohou být zařazeni a příspěvek lze získat na

uchazeče o zaměstnání do 30 let věku bez rozdílu dosažené-
ho vzdělání. Přednostně se budou umíssovat uchazeči se vzdě-
láním středoškolským (maturita, vyučení) a vysokoškolským,
s délkou evidence na ÚP ČR minimálně 4 měsíce (pokud ne-
bude dostatek uchazečů o zaměstnání, splňujících tuto pod-
mínku, potom v odůvodněných případech lze hranici evidence
snížit), bez pracovní zkušenosti (nebo s pracovními zkušenost-
mi získané ve vystudovaném oboru v maximální délce do dvou
let po ukončení přípravy na povolání).

Pro bližší informace navštivte internetové stránky:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/esf/programovaci_obdobi_
_2007-2013/projekty_op_lzz/rip/rip_x_-_praxe_pro_mlade_
_do_30_let_v_pardubickem_kraji

Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji

O projektu: 
Hlavním cílem regionálního individuálního projektu „Klíč

k úspěchu v Pardubickém kraji“ je dosáhnout zvýšení zaměst-
natelnosti znevýhodněných skupin uchazečů evidovaných na
úřadu práce mimo jiné prostřednictvím těchto nástrojů: 
" Nově vytvořené pracovní místo, 
" Společensky účelné pracovní místo vyhrazené (dále i jen

„SÚPM vyhrazené“), 
" Příspěvek na zapracování. 

Cílová skupina: 
Do projektu mohou být zařazeni a příspěvek lze získat na

tyto skupiny uchazečů o zaměstnání bez rozdílu dosaženého
vzdělání s evidencí min. 4 měsíce: do 30 let a nad 40 let.

Pro bližší informace navštivte internetové stránky: 
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/esf/programovaci_obdobi_
_2007-2013/projekty_op_lzz/rip/klic_k_uspechu_v_pardubic-
kem_kraji

Projekt 
„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

Projekt umožní podnikům a OSVČ získat finanční příspěv-
ky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně
budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných
zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. Vzdělávání mů-
že být obecné a v odůvodněných případech i specifické. 

Podrobné informace naleznete v Manuálu pro zájemce
o vstup do projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnan-
ců“, který naleznete na webových stránkách http://portal.mpsv.cz/
/sz/politikazamest/esf/projekty/podpora_odborneho_vzdelavani_
_zamestnancu

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

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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Vážení čtenáři,
v loňském listopadovém čísle Roštu jsme vás informovali
o smyslu a výhodách čipování psů. V současné době vlastní
čtečku čipů také Městská policie Přelouč. Proto si dovoluje-
me ještě jednou k vám promluvit na podobné téma.

Čtečka čipů je určena pro identifikaci zvířat označených
čipem. Používá se pro přečtení čísla čipu, které má zvíře trva-

le umístěné pod kůží.
Tento číselný kód ne-
lze přečíst pouhým
okem jako například
tetování v uchu nebo
ve slabinách (nevýho-
dou zůstává špatná
čitelnost a dohledání
v plemenné knize bý-
vá složitější), je třeba

využít právě čtecího zařízení. Čtečka vysílá elektromagnetické
záření, na jehož působení čip reaguje. Je to podob-
né jako, když pokladní v marketu přikládá čtečku
na čárový kód zboží a na pokladně se objeví pří-
slušná částka k zaplacení. V případě psa označe-
ného čipem, se na obrazovce čtecího zařízení ob-
jeví kód složený z písmen a číslic. 

Na tomto místě chceme upozornit na velmi dů-
ležitou věc a to: bez zaregistrování v „Centrální
evidenci zvířat“ nebo v „Národním registru ma-
jitelů zvířat“ a dalších podobných registrech, je
čip zvířete v podstatě na nic a pejsek přestože
je očipovaný a poté nebyl jeho čip nikde zaveden,
nelze jej dohledat, a tudíž touto cestou se ke své-
mu majiteli nemá šanci vrátit.

Pokud se však zaběhne pes, který je očipovaný a číslo či-
pu je správně zaneseno v některém registru (zde upozorňuji
na nevýhodu toho, že registry nejsou propojeny) a poté je
v útulku, veterinární ordinaci nebo na městské policii čip na-
čten a poté vyhledán přes internet v registru, objeví se údaje
o psovi i majiteli. Majitel je kontaktován a pes rychle navrá-
cen do svého domova.

Některé události uplynulých dní

Zatoulaný pes
Telefonoval muž z Jankovic, že má na zahradě zaběhlého

psa se známkou města Přelouč, dle čísla byl dohledán v re-
gistru psů majitel a protože se jednalo o čtyřnožce, který už
v kotci MP v minulosti hostoval, byl následně informován ma-
jitel a svého miláčka si vyzvedl.

Rušení nočního klidu
Volala občanka města v nočních hodinách, že vidí z ok-

na mladíky, kteří tlučou do oken a nahlas řvou. Při kontrole
totožnosti se jeden z nich choval vůči strážníkům agresivně,
proto byl zklidněn a později předvolán ve střízlivém stavu
k dořešení přestupku.

Žena po požití neznámé látky
V dopoledních hodinách hlídka MP asistovala při zklid-

nění ženy ošetřované RZS, která jevila známky požití alkoho-

lu či jiné návykové látky. Jelikož se dotyčná měla starat o své
dvě děti, čehož nebyla ve svém stavu schopná, byl k nim při-
volán její partner a dále je rodina kontrolována sociální pra-
covnicí, neb vzniklo podezření ze zanedbání povinné péče.

Opilec na silnici
Strážník mimo službu oznámil na služebnu, že na vozov-

ce za Přeloučí sedí muž tak, že projíždějící vozidla jej musí
objíždět. Při ověření se ukázalo, že jde o opilce, který si vůbec
neuvědomil, že blokuje dopravu a ohrožuje sebe i ostatní na
zdraví a životě.

Veřejné pohoršení
V noci spatřen muž, který močil na veřejnosti, byl opilý,

odmítl prokázání totožnosti, dechovou zkoušku i udělenou
blokovou pokutu. Proto s ním bylo sepsáno oznámení o po-
dezření ze spáchání přestupku a byl předán správnímu or-
gánu k dořešení události.

Opět opilec
V podvečerních hodinách kontrolován muž,

který spal na parkovišti. Po probuzení byl agre-
sivní, opakovaně padal na zem, nespolupracovat
a verbálně útočil na hlídku. Po několika marných
výzvách ze strany strážníků byl zklidněn až použi-
tím hmatů a chvatů.

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

za městskou policii Bc. Radek Hrdý, velitel MP Přelouč
a Tamara Rongeová, strážnice MP
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu,
TJ Sokol Přelouč, Junák Přelouč, Klub Dr. M. Horákové

a Klub rodáků a přátel Přelouče 
za účasti pěveckého sboru J. B. Foerster 

8. května 2014 v 10 hodin
vzpomenou u památníku bojovníků 

proti fašismu a rasismu

69. výročí
ukončení 2. světové války

a uctí památku umučených a popravených 
přeloučských občanů německými okupanty.
Položením kytic k památníku v parku u sokolovny.

V programu vystoupí pěvecký sbor J. B. Foerster.

Zveme občany k účasti na této slavnosti.



Vážení čtenáři, tento měsíc výjimečně nepředstavíme dal-
ší exponát ze sbírek depozitáře muzea, ale připomeneme si
jedno výročí. V květnu tohoto roku uplyne již deset let od od-
halení památníku obětem fašismu a rasismu v Přelouči. Připo-
meňme si příběh tohoto památníku. První pokus o jeho realiza-
ci proběhl krátce po druhé světové válce, v roce 1947. Plénum
národního výboru chtělo památník od počátku umístit do pros-
toru mezi sokolovnou a budovou kina. Ten však patřil statká-

ři Václavu Linhartovi, s kterým vedlo tehdejší vedení města
spor o pomník Antonína Švehly. Linhart se tedy této myšlen-
ce zprvu bránil, ale po smrti své manželky změnil názor a vě-
noval svůj pozemek zcela zdarma. Na jaře 1947 byl pozemek
upraven a 9. května 1947 byl slavnostně položen základní
kámen z lomu v Ležákách. Komitét pro stavbu památníku však
nebyl jednotný a nedokázal se dohodnout na jeho podobě.
Proto výbor rozhodl, že nebude prozatím realizován. Události
po únoru 1948 situaci neusnadnily, ačkoliv idea památníku
nebyla ideově závadná. Problémem naopak nebylo vybudovat
pověstný pomník připomínající osvobození Přelouče Rudou
armádou v podobě tanku, který byl odhalen v roce 1950 na
náměstí. Na počátku 50. let se dokonce uvažovalo o umístění
pamětních desek na podstavec tanku, čímž by se památník
obětem druhé světové války „vyřešil“. Myšlenka na realizaci
památníku před sametovou revolucí definitivně padla v roce
1959, kdy byl zbytek peněz z fondu na výstavbu památníku
převeden na účet na oslavy 700 let města. Základní kámen
byl dokonce odsunut ze středu parčíku na jeho okraj k Par-
dubické ulici.

Vůle k dokončení památníku přišla až po sametové revo-
luci. Na podzim 1989 dospěla jednání ke konci a 6. května
1990 byl v původně plánované lokalitě odhalen památník v po-
době kamenné pískovcové stély, v jehož korpusu byl uložen
tubus se jmény jednapadesáti obětí. Autorem návrhu je aka-
demická sochařka Dagmar Štěpánková - Černá. Památník však

působil poněkud anonymně, i když byla jména padlých poslé-
ze umístěna v dodatečně připojené zasklené skříňce. Dalším
problémem bylo, že se tyto skříňky stávaly často terčem útoků
vandalů. Proto bylo po roce 2000 rozhodnuto, že památník do-
stane důstojnější podobu. Pět korporací (Klub rodáků a přá-
tel Přelouče, Český svaz bojovníků za svobodu, TJ Sokol, Junák
a Klub Dr. Milady Horákové) podalo na městský úřad petici
a věci se daly do pohybu. Členy petičního výboru byli Václav

Balon, Stanislava Klapková - Rutová, Miroslav Brebera, Olga
Večeřová a Zdeněk Jech. Na výsledném návrhu se opět podí-
lela Dagmar Štěpánková - Černá, která stávající stélu doplnila
o dvě asymetrické desky s konkrétními jmény obětí. Původní
základní kámen z roku 1947 byl pietně umístěn před nový
památník.

Slavnostní odhalení památníku se konalo dne 7. května
2004. Program uváděla paní Stanislava Klapková - Rutová.
Přítomni byli vzácní hosté - senátorka Dr. Jaroslava Mosero-
vá, předsedkyně Ústředního výboru Českého svazu bojovníků
za svobodu Anděla Dvořáková, zástupce Pardubického kraje
ing. Jaroslav Folprecht, místostarosta města Jaroslav Payour,
zástupci organizátorů, příslušníci rodin obětí druhé světové
války a další. Akci navštívilo více jak dvě stě občanů. Areál
parku u sokolovny byl dokončen odhalením památníku vzni-
ku Československé republiky dne 28. října 2009.

Použitá literatura a prameny:
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl
čtvrtý, 1918-1989. Přelouč: Město Přelouč, 2007. 365 s.
HOLLMANN, František. Památník v Přelouči. Zprávy klubu přá-
tel Pardubicka, 2004, roč. 39, č. 9-10, s. 289-290.
Městské muzeum Přelouč, Tisky, sign. T 565 a-j.

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

Deset let od odhalení památníku 
obětem fašismu a rasismu v Přelouči



NAUČNÁ LITERATURA

vojenství, druhá světová válka
JÁNSKÝ, Zdeněk
Baterie mrtvých u Chlumu v roce 1866. 
Hradec Králové: Muzeum východních
Čech, 2013.

JUNEK, Václav
Hitler v Čechách: všech sto tři hodin den
po dni, minutu po minutě. 
Praha: BVD, 2012.

cestopisy
VACKOVÁ, Monika
Přes Altiplano na svatbu. 
Zbuzany: Altiplano, 2010.

VACKOVÁ, Monika
Japonsko a Korea. 
Zbuzany: Altiplano, 2011.

VACKOVÁ, Monika
Madagaskar náš osudový. 
Zbuzany: Altiplano, 2012.

dějiny
WINKELHOFER, Martina
Šlechtictví zavazuje: osudy žen v c.k. mo-
narchii. Praha: Ikar, 2012.

VESELSKÁ, Magda
Archa paměti: cesta pražského židovské-

ho muzea pohnutým 20. stoletím.
Praha: Academia, 2012.

KRÁSNÁ LITERATURA

GALBRAITH, Robert
Volání kukačky. 
Praha: Plus, 2014.

GUILLOU, Jan
Velké století 1. díl, Stavitelé mostů. 
Brno: Host, 2014.

NESBO, JO
Červenka. 
Zlín: Kniha Zlín, 2014.

TREMAYNE, Peter
Sedmá polnice. 
Praha: Vyšehrad, 2013.

ULICKAJA, Ljudmila
Ženské lži. 
Praha: Litomyšl, 2013.

NĚMEC, Jan
Dějiny světla: román o fotografovi Fran-
tišku Drtikolovi. 
Brno: Host, 2013.

URBAN, Miloš
Přišla z moře. 
Praha: Argo, 2014.

TYGR, Lev
Černé tajemství Karla IV.: (kniha o podi-
vuhodných setkáních, nečekaných sou-
vislostech a soukromém životě manže-
lů Tomášových). 
Praha: Eminent, 2004.

ZMEŠKAL, Tomáš
Sokrates na rovníku: rodinné reportáže,
vzpomínky, zápisky, naděje.
Praha: Mishkezy, 2013.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

MALÝ, Radek
Moře slané vody. 
Praha: Albatros, 2014.

DVOŘÁKOVÁ, Petra
Julie mezi slovy. 
Brno: Host, 2013.

HORST, Jorn Lier
Záhada mloka. 
Brno: Jota, 2014.

WEST, David
Kriminalistika v komiksech: balistika, an-
tropologie a místo činu:
9 skutečných kriminálních případů. 
Brno: Computer Press, 2011.

J.K.
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Společenská kronika !

JUBILANTI
Marie Pečenková 94 let
Zdenka Hlubůčková 93 let
Věra Dostálová 92 let
Marie Kučerová 92 let
Věra Malinská 92 let
František Lipavský 92 let
Miluška Čapková 91 let
Jaroslav Krčil 91 let
Svatava Černíková 89 let
Marie Langová 88 let
Marie Ponešová 88 let
Jiřina Matulová 88 let
Kamil Gerndt 87 let
Jaroslava Miletíková 86 let
Květoslava Frelichová 85 let
Ladislav Uhlíř 85 let

Zdeňka Lejhancová 85 let
Libuše Kropáčková 85 let
František Bidmon 85 let
Otto Vondráček 85 let
Marie Cenknerová 80 let
Marie Priessnitzová 80 let
Jaroslav Procházka 80 let
Hana Vyčítalová 75 let
Jaroslav Diviš 75 let
Miroslava Andrlová 75 let
Veleslava Kejdanová 75 let 

STŘÍBRNÁ SVATBA
Petr a Dagmar Bajerovi 24. 3.
Vladimír a Ludmila Černých 25. 3.
Václav a Martina Matysovi 18. 3.

PŘELOUČÁCI

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly



1. 5. 1913 byl dán do provozu v Lázních Bohdaneč mo-
derní pavilon „Gočár“, pojmenovaný podle projektanta pa-
vilonu arch. Gočára, rodáka ze Semína u Přelouče (nar. 13. 3.
1880), zemřel 10. 9. 1943 v Jičíně). 

1. 5. 1926 byl v Dašicích odhalen památník padlým v prv-
ní světové válce. Památník je dílem sochaře a kameníka
Vávry z Přelouče. 

2. 5. 1940 se narodil v Břehách PhDr. Petr Jakeš, CSc., pří-
rodovědec, geolog - geochemik. Působil jako vědecký pra-
covník na univerzitách v Austrálii, Japonsku, v americkém
Houstonu, v r. 1974 obdržel ocenění NASA za práci na prog-
ramu Apollo. Zemřel 29. 11. 2005. 

2. 5. 1997 byla ve chvaletických loděnicích pokřtěna ná-
mořní loy pro německého zákazníka jménem „Pardubice“. 

4. 5. 1886 se narodil v Přelouči akademik MUDr. Jiří Di-
viš, vynikající hrudní chirurg, v r. 1923 provedl první trans-
fuzi krve v ČSR. Zemřel 2. 7. 1959 v Praze. 

4. 5. 1947 byl v Přelouči položen základní kámen k Památ-
níku I. a II. odboje. Symbolický kámen tvořila kostka z lomu
v Ležákách. K dokončení Památníku došlo až později. 

5. 5. 1864 se narodil ve Valech Ing. Arch. Boža Dvořák.
Studoval architekturu v Praze, ve Vídni a Paříži. Od r. 1898
působil v Pardubicích, kde 17. 3. 1954 zemřel. 

6. 5. 1876 se narodil v Břehách u Přelouče Vincenc Šeti-
na, katolický duchovní, v letech 1934-1951 působil jako
arciděkan v Pardubicích. V 50. letech byl internován v Že-
livě. Zemřel 3. 11. 1961 v Pardubicích. 

7. 5. 1867 shořelo při požáru v Labětíně 16 chalup. 
8. 5. 2013 je 68. výročí ukončení 2. světové války. 

10. 5. 1968 zemřel v Pardubicích František Voves, rodák
z Jankovic, hudební pedagog, dirigent orchestru Východo-
českého divadla v Pardubicích. Jankovický rodák se naro-
dil 27. 6. 1906. 

11. 5. 1913 se narodil v Krasnodaru Adolf A. Lebeda, pub-
licista, překladatel, sportovec - zakladatel džuda v ČSR, no-
sitel VII. danu, v roce 1933-1944 mistr ČSR v těžké váze.
Mládí prožil s rodiči v Přelouči. Zemřel 29. 5. 1997 v Pra-
ze-Modřanech. 

12. 5. 1919 se narodil v Přelouči Miloš Hudlický, český che-
mik. Pedagog na VŠCHT v Praze, profesor na univerzitě
v Blackburgu (Virginia, USA) zakladatel českého výzkumu
organických sloučenin fluoru. Autor a spoluautor řady mo-
nografií o chemickém fluoru. 

12. 5. 1958 byla zahájena stavba přeloučského koupaliště
na Slavíkových ostrovech. Dokončena v létě 1960. 

12. 5. 1978 obdržel čestné občanství Přelouče Sergej Sukas-
janov, sovětský voják, kterého zastihl konec války v Lohenicích.

13. 5. 1995 zemřel v Torontu přeloučský rodák (nar. 18. 6.
1917) Karel Černík, bývalý důstojník čsl. armády, účastník
zahraničního odboje. Působil jako major na Vysoké škole
válečné v Praze, po vyloučení v r. 1948 následoval svoji ro-
dinu do Anglie. 

19. 5. 1905 byly v Přelouči zahájeny bohoslužby v dokon-
čeném evangelickém chrámu dle projektu pražského ar-
chitekta Ing. Rudolfa Křiženeckého. 

16. 5. 1926 byl otevřen nový most přes Labe u hydroelek-
trárny v Přelouči. 

17. 5. 1905 byl jmenován čestným občanem Přelouče kní-
že Jiří z Lobkovic, zemský maršálek. 

17. 5. 1909 se narodil přeloučský rodák JUDr. Jaroslav Slu-
ka, právní publicista, pracovník Právnického ústavu mini-
sterstva spravedlnosti. Zemřel v Praze dne 8. 10. 1958. 

17. 5. 1930 koncertovala v Přelouči Česká filharmonie za ří-
zení Václava Talicha (m. j. předvedla Smetanovu „Mou vlast“.)

18. 5. 1935 se narodil v Přelouči Ing. Arch. Lubomír Driml,
autor projektů významných budov ve Východočeském kraji.
Rovněž byl autorem poválečného územního plánu města
Přelouče za vedení doc. Ing. Krásného, významného urbanis-
ty na ČVUT v Praze. Svoji úspěšnou podnikatelskou činnost
ukončil po krátké nemoci 29. 8. 2005 v Pardubicích. 

19. 5. 1939 byla knihovna v Přelouči pojmenována na „Měst-
skou knihovnu Dr. Ladislava Quise“. 

19. 5. 1977 byla v Týnci nad Labem otevřena plavební ko-
mora pro otevření „Labské vodní cesty do Chvaletic“. Tím
dnem byla zahájena doprava uhlí do chvaletické elektrárny.

20. 5. 1899 byl v Kojicích založen Svaz dobrovolných hasi-
čů, jehož prvním starostou se stal Josef Malý. 

20. 5. 1931 zemřel v Praze přeloučský rodák JUDr. Rudolf
Politzer (nar. 1. 11. 1879). Právník - školský pracovník, vi-
ceprezident zemské školní rady. Zasloužil se o rozvoj čes-
kého školství. 

21. 5. 1870 se narodila v Mitavě (Lotyšsko) Marta Raphaelo-
vá, akademická malířka, cestovala po celé Evropě, později
se usadila v Kladrubech nad Labem, kde 24. 12. 1954 ze-
mřela. Věnovala se hlavně portrétní malbě. 

21. 5. 1934 se konal v Přelouči koncert České filharmonie
za řízení Václava Talicha. (50. výročí úmrtí B. Smetany).

23. 5. 1941 při výkopu městské kanalizace v Přelouči ob-
jevili dělníci zachovalé dřevěné roury, zbytky někdejšího
přeloučského vodovodního potrubí z 16. století. 

24. 5. 1785 potvrdil císař František II. městu Přelouči všech-
na jeho dosavadní privilegia. 

24. 5. 1992 zemřel v Praze přeloučský rodák (26. 7. 1912) -
- čestný občan města Přelouče František Emler, akademic-
ký malíř. Svá díla tvořil vedle rodného Polabí při studijních
cestách v cizině a později hlavně na Vysočině (letní pobyt
v Kuklíku).

25. 5. 1928 koncertovala v Přelouči Česká filharmonie pod
taktovkou Václava Talicha. 

25. 5. 1930 byl odhalen pomník padlým v první světové vál-
ce ve Štěpánově na Přeloučsku. 

26. 5. 1952 zemřel v Praze choltický rodák PhDr. Jindřich
Barvíř, český petrograf a mineralog, středoškolský profesor,
později profesor petrografie na UK v Praze. Jako regionál-
ní archeolog provedl řadu průzkumů. 

27. 5. 1932 zemřel na Novém Zélandě přeloučský rodák
(nar. 30. 3. 1848), starší z bratrů Topičových Josef. Studoval
na Vysoké škole technické - obor chemie. Podnikl řadu cest
do zámoří (Austrálie, Severní a Jižní Amerika), usadil se na
Novém Zélandě, kde také zemřel.
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! Výročí a významné události 

Květnová výročí 
a významné události na Přeloučsku



28. 5. 1903 se narodil v Horušicích Josef Bok, malíř, umě-
lecko-průmyslový výtvarník a restaurátor. Řadu kreseb
z Přelouče a Zdechovic uveřejnil v časopise „Krajem Pern-
štýnův“.

29. 5. 1783 byla v Trnávce na Přeloučsku vysvěcena první
evangelicko-augšpurská modlitebna u nás. Základní kámen
byl k ní položen 7. 4. 1783. 

30. 5. 1818 se narodil v Přelouči Jan Dítě, městský správce -
- čestný občan města Přelouče. Zasloužil se o zvelebení

města a oživení kulturního života v Přelouči. Zemřel 2. 6.
1892 v Přelouči. 

31. 5. 1929 se narodil v Přelouči Ing. Jiří Rydlo, specialista
v oboru elektrotechnického zabezpečení železnic. Zemřel
20. 8. 1984 v Praze. Publikoval v odborných časopisech. 

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

„Při popisu vystihujeme znaky a vlastnosti živých bytostí,
předmětů a jevů, rozlišujeme vlastnosti základní a vedlejší
a uspořádáváme je v určitém výběru a pořádku. Základem
popisu je pozorování.“ (Stručná mluvnice česká)

U stolu s tužkou v ruce dlouze pozorovala svého otce a ne-
věděla, jak začít. Moje tehdy školou povinná sestřenice fňu-
kala nad papírem a cucala psací potřebu.

„Tati, za domácí úkol máme popsat tatínka. Co mám na-
psat?“ škemrala.

Otec mé sestřenky se krátce zamyslel a poté spustil:
„Narodil jsem se šest neděl před vyhlášením první republi-

ky jako první syn obecního zřízence v obci Dobrovice…“

Můj strýc byl totiž hasič a byl na to pyšný. Zcela se ponořil
do role hasiče a nit slohového útvaru se odvíjela dál. Diktoval
své dceři do slohové práce věty o důležitosti a zodpovědnosti
své profese, o tom, jak musí být všude, kde jde o život - a hlav-
ně rychle. Zapáleně popisoval, jak se ocital v nebezpečí a jak
bojuje vodou a proti vodě. Netušil, jak s jeho pomocí jeho dítě
v hodině češtiny pohoří. Jak tehdy dopadla klasifikace oné smě-
si slohových útvarů, která se vymykala požadovanému popisu
osoby, lze snadno odhadnout.

Když byl několik let po válce na školní zahradě v Dobrovicích
nalezen granát, následovala řada opatření pro zajištění bez-
pečnosti pracovníků školy a především žáků. Rodiče byli po-
žádáni o spolupráci při poučení svých ratolestí a o doložení pí-
semného prohlášení o provedeném domácím proškolení. Můj
strýc rád vyhověl. Do žákovské knížky své dcery tehdy napsal:

„Moje dcera byla poučena o bezpečném chování v přípa-
dě nálezu výbušnin a zbraní.

Podporučík požární ochrany František Voborník - otec.“
Můj strýc byl hasič a pod ochrannou rukou patrona hasičů

sv. Floriána to někam dotáhl. Měl ještě jednu skvělou vlastnost.
Nechyběl mu smysl pro humor.                        D. Jiroutová

Dne 27. 3. 2014 se zúčastnilo 18 předškolních dětí z 3. pa-
vilonu z MŠ Kladenská 14. ročníku oblastního kola festivalu
mateřských škol v Holicích. Připravili jsme si hudebně-pohy-
bové vystoupení na téma „Můj Vilém peče housky“. Potřebné
kulisy k tomuto vystoupení jsme si vyrobili s dětmi sami (ka-
chlová kamna z papíru, sázecí lopata, ošatky, …) a maminky
nám ušily barevné chňapky na ruce. Děti se moc snažily a tan-
čily s radostí, vystoupení sklidilo velký úspěch.

Děkujeme rodičům za spolupráci a podporu, firmě Jenta za
poskytnutí pečiva do pekařského obchůdku.

Učitelky MŠ Kladenská

Ráda bych poděkovala paní Růžence Švadlenkové z Pře-
louče, která mi moc pomohla. Tento anděl nalezl mou zdravot-
ní dokumentaci na nádraží v Pardubicích, kde jsem ji zapo-
mněla, složitě sehnal můj kontakt a nakonec mi ochotně vše
poslal poštou! V dnešní době opravdu vzácné chování! Moc
děkuji!                                                  Hanka z Jičína

Fejeton
Hoří, můj tatínku! 
(Hasičům k svátku)

Mateřinka v Holicích Poděkování 

SRDEČNĚ ZVEME NA BESEDU SE SPISOVATELKOU

IRENOU FUCHSOVOU
VE ČTVRTEK 22. KVĚTNA 2014 V 17 HOD.

v zasedací síni Městského úřadu v Přelouči

TĚŠÍ SE NA VÁS PRACOVNICE MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Městská knihovna
v Přelouči



Beseda v 5. třídách
Dne 25. 3. 2014 se třídy 5. A a 5. B na-

ší školy zúčastnily besedy s Mgr. Šárkou
Junasovou a Mgr. Jaroslavou Fořtovou. Obě
jsou pracovnice Městského úřadu v Přelou-
či, oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Tématem besedy byla tentokrát RODINA.
Žáci se velmi aktivně zapojovali do disku-
ze o rodině, kdo do ní patří atd., a velmi
se jim líbila skupinová práce, kde se mohli
kreativně projevit.

Mgr. A. Školníková

Hudební 
výchovně-vzdělávací pořad
Dne 4. 4. se konal koncert skupiny

Memphis, který navazoval na předchozí
„nevážné“ hodiny hudební výchovy. Cílem
bylo přiblížit vývoj hudby 2. poloviny 20. sto-
letí a motivovat nás k aktivnímu trávení
volného času. Pořadem provázeli dva čle-
nové této skupiny - Pavel Urban a Jan Ří-
čař. Vystoupení se většině žáků líbilo, za-
pojovali se zpěvem a hrou na hudební
nástroje.

K. Urbanová a
D. Norková z 8. A

Návštěva z Bulharska

Po domluvě s vedením naší školy k nám
přijela skupina bulharských učitelů. Paní
ředitelka jim ukázala naši školu i vybave-
ní odborných učeben. Pan inspektor, ředi-
tel a učitelé z Bulharska nahlédli i do vý-
uky ve třídách. Prvňáci jim předvedli, jak
se učí s interaktivní tabulí. Žáci si pro ně
připravili vlastnoručně napsané věnování,
malý keramický dáreček a rozloučení v bul-
harštině. Návštěvě se u nás moc líbilo a na
oplátku nás pozvali do Bulharska.

Mgr. V. Šorfová

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ
Dne 21. 3. se na Základní škole Masa-

rykovo náměstí uskutečnila matematická
soutěž Klokan. Na druhém stupni základ-
ních škol je rozdělena do dvou kategorií -
- Benjamín pro žáky 6. a 7. ročníků, Kadet
pro žáky 8. a 9. ročníků. Nejúspěšnějšími
řešiteli se v kategorii Benjamín stali Radim
Vala, Ondřej Kade a Josef Malík, v katego-
rii Kadet pak Kristýna Čížková, Kateřina Eli-
sová, Stela Šaravcová a Rebeca Součková.

Úspěšným řešitelům srdečně gratulu-
jeme.

Mgr. M. Holická

Projekt 
OPVK 44.0012 Partner č. 3
S Gymnáziem a Střední odbornou ško-

lou v Přelouči a dalšími třemi základními
školami jsme ve výše uvedeném projektu,
který podporuje přírodovědné a technické
vzdělávání na základních a středních ško-

lách. Ve druhém pololetí letošního školního
roku se tentokrát žáci 8. tříd seznamovali
se základy počítačové grafiky, tvořili digitál-
ní fotografie a malby. V odborných učeb-
nách biologie a fyziky prováděli laborator-
ní práce. Během měsíce května čekají na
žáky 7. + 9. tříd odborné exkurze.

Skok vysoký
Oseckou laskou byl zakončen pětidílný

seriál závodů ve skoku vysokém. Soutěž
byla pořádána pro žáky a žákyně 6. až
9. tříd. V konkurenci 19 škol z Pardubic-
kého a Středočeského kraje obsadili naši
žáci velmi dobré 10. místo. Nejlepší výkon
z našich chlapců předvedl Josef Samek
z 9. B, který zdolal lasku ve výšce 155 cm.
Mezi dívkami prokázaly své kvality Adria-
na Frydrychová ze 7. B a Michaela Štaine-
rová ze 7. A. Svými výkony se všichni dosta-
li až do finále nejlepších výškařů.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy všem závodníkům, kte-
ří se mítinků Polabské výškařské tour účast-
nili a podali své maximální výkony.

Coca-Cola školský pohár 
v kopané

V Ohrazenicích proběhlo již druhé ko-
lo fotbalového turnaje dívek. V konkuren-
ci škol z Pardubic, Dymokur a Týnce nad
Labem obsadily naše žákyně třetí místo.

Chlapci odehráli svůj turnaj v útulném
areálu FK Kolín za účasti hráčů Mladé
Boleslavi, Městce Králové a domácího Kolí-
na. Proti nadupaným týmům soupeřů ne-
měli téměř žádnou šanci a skončili čtvrtí.

Mgr. A. Šmídlová 
a Bc. M. Bulušek
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Projektové dny na I. stupni
Ve dnech 15. a 16. 4. se na I. stupni na-

ší školy uskutečnil projekt HRAVĚ A ZDRAVĚ.

Cílem bylo seznámit žáky hravou a zá-
bavnou formou se zásadami zdravého ži-
votního stylu. Byl tedy zaměřen hlavně na
zdravé stravování a dostatek pohybu. Dě-
ti si vyzkoušely různé druhy cvičení, nejen
fitness, ale i zdravotní, jógu a základy mí-
čových her. Pod odborným vedením si při-
pravily zdravá jídla a pak si pochutnaly
na svačince bohaté na zeleninu a ovoce.
Při projektu došlo i na anglická slovíčka
z tematického okruhu ovoce a zelenina.
Se studentkami zubního lékařství se učily
správné péči o chrup, s paní doktorkou Vo-
sykovou besedovaly o zdravém životním
stylu. V teoretické části projektu si žáci
povídali o výživové pyramidě, třídili potra-
viny, nebo si zaznamenávali svůj denní
režim atd. 

Projekt se vydařil také díky lidem, kteří
nezištně obětovali svůj čas našim žákům.
Za spolupráci moc děkujeme paní Daně
Štěpánové, Ireně Staňkové a Jídelně pro
zdraví Pohanka z Pardubic, panu Otakaro-
vi Markovi, panu Petru Slavíkovi z TOPFIT
Přelouč, Mgr. Haně Kalinové, MUDr. Kate-
řině Vosykové a studentkám Haně Khýno-
vé a Zuzaně Ešprandové.

Úspěch v recitační soutěži
Letos v březnu proběhlo v Pardubicích

okresní kolo recitační soutěže. Naši školu
velice úspěšně reprezentovala dvojčátka
Anička a Maruška Petrovy. Obě svým před-
nesem i výběrem básní porotu zaujaly.
V kategorii 4. - 5. třída obsadila Anička
vynikající 1. místo a Maruška se umístila
jako třetí. Anička postoupila do krajského
kola, které se konalo 4. dubna. I tady re-
citovala krásně a byla odměněna čestným
uznáním. Děkujeme Aničce a Marušce
za reprezentaci naší školy a blahopřeje-
me oběma k perfektním výkonům.

Krátce z II. stupně
" žáci 9. ročníku jeli do Prahy na muzi-

kál Adam a Eva
" zástupci 8. a 9. tříd se zúčastnili oblast-

ní soutěže Právo pro každý den
" žáci 8. tříd pomáhali při sběru starého

papíru
" žáci 7. ročníku se vydali na dějepisnou

exkurzi do Kutné Hory
" žáci 9. ročníku absolvovali 1. kolo přijí-

macích zkoušek na střední školy
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Dny otevřených dveří na ZUŠ Přelouč
Ve dnech 7. - 9. 4. měli předškoláci možnost nahlédnout do

výuky v Základní umělecké škole. Celý projekt se nesl v duchu
exotismů, a tak si děti zkusily zahrát na africké bubny, vy-
kreslily starověké masky válečníků a viděly i strunný nástroj
z Madagaskaru. Seznámily se i s ostatními nástroji, na které
se v naší škole vyučuje, a poznaly prostředí školy. Školou pro-
šlo celkem 140 dětí nejen z mateřských škol z Přelouče, ale
i z Chvaletic a Řečan nad Labem.

Děkujeme všem zúčastněným mateřským školám za spo-
lupráci a na budoucí školáky se budeme těšit v příštím škol-
ním roce na viděnou u toho oboru, který nejvíce okouzlil.

Ti, kdo Dny otevřených nestihli, mohou ZUŠku kdykoli na-
vštívit, nahlédnout do výuky a poradit se s kterýmkoli vyuču-
jícím ohledně zvoleného nástroje, případně si vyzvednout při-
hlášku ke studiu.

Na vaši návštěvu se těší ZUŠ Přelouč.   Jana Nováčková

PŘELOUČSKÉ SBORY ZAZÁŘILY 
NA ZAHRADĚ PÍSNÍ

Kulturní centrum Zahrada Chodov vypadalo 12. a 13. dub-
na tak trochu jako velké mraveniště plné zpěváků, probíhal zde
totiž 9. ročník celostátního setkání dětských pěveckých sborů
Zahrada písní 2014. Základní uměleckou školu Přelouč na
soutěži reprezentovaly tři sbory - nejmladší přípravný Ohnivá-
ček, který navštěvují předškoláci a žáci 1. stupně ZŠ, prostřed-
ní Rošsák, ve kterém zpívají žáci 2. stupně ZŠ, a nejstarší Plamen
pro středoškoláky a vysokoškoláky. Všechny sbory řídí Mgr. Ve-
ronika Pokorná a jako klavírní doprovod s nimi spolupracují
Petra Lojínová a Lucie Novotná. A to nejdůležitější - sbory ve
svých kategoriích ve velké konkurenci kvalitních sborů z celé
republiky získaly vynikající umístění, sbory Ohniváček a Pla-
men vybojovaly zlaté pásmo a Rošzák stříbrné. Za odměnu
mohli členové Ohniváčku a Rošsáku strávit odpoledne v praž-
ské ZOO, která byla v prosluněném jarním dni opravdu krás-
ná. Děkujeme všem dětem nejen za skvělý výkon, ale i za bez-
vadné vystupování během celého náročného dne. Poděkování
patří i všem maminkám, které nám ochotně pomohly s hlídáním.

Na závěr zbývá jen doufat, že se sborům bude podobně
dařit i na prestižní soutěži pěveckých sborů Svátky písní Olo-
mouc, která se koná od 4. do 7. června v Olomouci. 

Petra Lojínová

ZVEME VÁS NA AKCE ZUŠ
Čtvrtek 15. květen - Interní večírek, 16:30, Hudební sál školy 
Úterý 20. květen - Taneční podvečer, Záložna, 17:00 
Středa 21. květen - Koncert pěveckých sborů, Evangelický kostel 
Čtvrtek 22. květen - Meziměstský koncert, 16:00, Sál ZUŠ 
Úterý 3. červen - Nocturno, 18:00, Chrám čs. církve husitské
Středa 4. červen - Slavnostní koncert k otevření nového sálu ZUŠ,

17:00 
Čtvrtek 5. červen - Jazzotéka, 17:00, Vinotéka a galerie Kotýnek 
Sobota 7. červen - Vystoupení kytarového souboru a žáků třídy 

I. Trojanové, Semín 
Sobota 7. červen - Polanského Přelouč, koncert dechových orches-

trů, od 14 hodin
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Po 2. světové válce se konala v mís-
tech, kde byli likvidováni naši odbojáři,
pietní shromáždění občanů. Jako pravi-
delný návštěvník schůzek rodáků a přá-
tel našeho města v Praze jsem byl ná-
hodně informován, že např. na Kobyliské
střelnici byla dne 20. 6. 1942 zastřelena
vědecká publicistka z Univerzitní knihov-
ny, později Státní knihovny ČSR v Praze,
rodačka údajně z Přelouče, paní PhDr. An-
na Zbořilová. To jméno mně však nic ne-
říkalo. Protože byla narozena v r. 1907,
tj. stejně jako František Filipovský, obrá-
til jsem se na starší přátele ze Student-
ského spolku Dr. Lad. Quise (dr. Plesko-
ta, F. Filipovského, Ing. Vlad. Hrubeše,
RNDr. Charváta, Ádu Lebedu), ale rovněž
bez úspěchu. Přesto jsem ji uvedl v pře-
hledu významných osobností Přeloučska
pro městský úřad. Další pátrání jsem pře-
rušil s předpokladem, že bude jistě uve-
dena v novém důstojném památníku
obětem fašismu, jehož rekonstrukce se
připravovala v parčíku mezi sokolovnou
a kinem. Avšak ani zde uvedena nebyla.
V důsledku vlastních starostí jsem pát-
rání po její minulosti přerušil.

V nedávné době se její jméno obje-
vilo tuším v televizi. Slyšel jsem to nejen
já, ale též i paní učitelka Riegrová a do-
mluvili jsme se, že tentokráte pátrání do-
táhneme až do konce. 

Začal jsem při Dušičkové návštěvě
syna, kdy jsem ho požádal o spolupráci
s jeho spolužákem v Praze Ing. Jendou
Závodským, CSc., který je t. č. předsedou
Klubu rodáků a přátel v Praze. Sám jsem
ho požádal až při prosincové návštěvě
přeloučáků s Foersterem v Praze. A Jen-
da Závodský nezklamal. Prostřednictvím
místostarosty městského úřadu Ing. Iva-
na Moravce mne písemně informoval
o úspěšném šetření v archivu bezpeč-
nostních složek Min. vnitra ČR a z Ro-
čenky Státní knihovny ČSR z let 1977/
/1978 byl na str. 241 a 242 získán od
spolupracovnice PhDr. Anny Zbořilové

paní Dr. Marie Svobodové-Herrmannové
tento příspěvek:

PhDr. Anna Zbořilová:
ŽILI MEZI NÁMI

Do rejstříku obětí nacisty umučených
budiž zapsáno jméno Aninky, jak ji oslo-
vovali její přátelé.

PhDr. Anna Zbořilová, rodačka z Pře-
louče (16. února 1907) prožila mládí od
samé útlosti s o rok starší sestřičkou Ma-
rií a rodiči v Pardubicích. Chodila zde do
obecné školy a vystudovala nižší gym-
nasium. Její otec byl zvěrolékařem. Vyšší
gymnasium ukončila maturitou v Praze,
kam se přestěhovaly s matkou. Pěvecky
a hudebně nadaná už jako gymnazist-
ka se stala řádnou posluchačkou pě-
veckého oddělení Státní konzervatoře ve
třídě Egona Fuchse. Její měkce melodic-
ký mezzosoprán s kultivovanou výrazo-
vou schopností pro čistou a srozumitelnou
vokalizaci záhy zaujal tak, že po maturi-
tě o roku 1926 za doprovodu dr. Oben-
bergra pořádala veřejné pěvecké kon-
certy. Jejich dramaturgie byla inteligentně
promyšlená, obsahující literaturu českou
i cizí od nejstarší doby až do současné
moderny. Zároveň s pěveckým studiem
věnovala se hudební vědě u prof. Zdeň-
ka Nejedlého a doc. J. Huttera a estetice
u prof. O. Zicha na filozofické fakultě
Karlovy univerzity v Praze. Už v té době
se soustředil její pracovní zájem hlavně
na oblast pěveckých slovníkových hesel
v úzké spolupráci s profesorem Graciá-
nem Černušákem pro nový Českoslo-
venský hudební slovník. Po absolutoriu
Konzervatoře (1930) věnovala se histo-
riografické práci o pražských pěveckých
školách, která tvořila základ její disertač-
ní práce „Pražské pěvecké školy 19. stol.“
Práce je uložena v archivu Karlovy uni-
versity. Po složení předepsaných rigoróz-
ních zkoušek promovala na Universitě
(1932) a složila státní zkoušku ze zpěvu
a jako doktorka filosofie se stala pracov-

nicí Univerzitní knihovny (1933), což pro
přijetí bylo tehdy podmínkou, a ihned se
zapsala do knihovnických dvouročních
kursů při filosofické fakultě, vedených
dr. Z. Tobolkou, které ukončila vždy po
roce prvou a druhou státní zkouškou.
Pro knihovníka s dokončeným vysoko-
školským vzděláním to bylo tehdy povin-
ností, chtěl-li pracovat ve vědecké kni-
hovně. Patřila jsem tenkrát mezi její spo-
lupracovníky a mám neustále v paměti
tichou, pilnou, přepečlivou dívku, která
bez ohledu na pracovní dobu zůstávala
vždy dlouho u svého pracovního stolu. Je-
jí vědecká a knihovnická práce byla pře-
rušena ve věku 35 let zrůdným nacistic-
kým zásahem heydrichiády. Úctyhodná
rukopisná hudebně-vědecká práce na-
prosto nevinné dívky byla gestapem zni-
čena. Anna Zbořilová byla dne 18. čer-
vna 1942 zadržena a odvlečena gesta-
pem a dne 20. června 1942 zastřelena.
Její účast na vytvoření pěveckých hesel
v Československém hudebním slovníku
(Praha, SHV 1963) je značná a u spolu-
pracovníků a přátel zůstává v paměti
Dr. Zbořilová jako interpretka písní, v nichž
projevovala citlivé pochopení pro širokou
oblast této hudební tvorby i pro metodic-
ké problémy pěvecké výuky. 

Čest památce ušlechtilé, dobré, vzác-
né a nezapomenutelné kolegyni! 

Dr. Marie Svobodová-Herrmannová

Tímto mini-životopisem se nám do-
stalo konečně vysvětlení, proč jsme o na-
ší rodačce neměli bližší informace. To
však nesmí být důvodem, abychom se
k této naší rodačce nehlásili. 

Nyní budeme trpělivě čekat, zda se
Ing. Jendovi Závodskému, CSc. podaří vy-
šetřit v Národním archivu z archivního
fondu Správy vyšetřování StB, oddělení
válečných zločinů příčinu toho krutého
trestu. Naše čtenáře budeme o výsledku
šetření opět informovat.

František Hollmann
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Kdo byla PhDr. Anna Zbořilová, přeloučská rodačka, 
zastřelená za heydrichiády v Praze na Kobyliské střelnici

dne 20. 6. 1942

Úterý 10. červen - Interní večír
Středa 11. červen - Absolventský ko

h
Pátek 13. červen - Absolven

Sobota 14. červen - Železnohorské s
Pátek 20. červen - Absolven
Sobota 21. červen - Festival Evro

Petra Lojínová



Spolupráce DUF 
s Domovem pod Kuňkou 

Domov pod Kuňkou je příspěvkovou organizací Pardubic-
kého kraje, která poskytuje dvě sociální služby - Domov pro
osoby se zdravotním postižením v Rábech a Chráněné bydle-
ní poskytované ve třech bytech v Přelouči, ve dvou bytech
v Pardubicích a v jednom bytě v Sezemicích. V lokalitě Přelouč
jsou byty Chráněného bydlení v běžné zástavbě, a to na náměs-
tí 17. listopadu, v ulici Studentská a v ulici Jižní.

V roce 2013 začali obyvatelé (pro nás už chlapci) z chrá-
něného bydlení v Přelouči docházet do Domova u fontány, aby
se zapojili do některých pracovních činností, a zároveň se se-
známili s tím, jak probíhá běžný pracovní den. Obyvatelům se
věnuje provozní úsek. Své pracovní zkušenosti získávají chlap-
ci na oddělení prádelny a kuchyně. Na podzim a na jaře pra-
cují venku, kde se zapojují do hrabání listí, pletí záhonů a úkli-
du zahrady. Chlapci z Chráněného bydlení k nám dochází
nepravidelně, termíny se vždy domlouvají předem s jejich pra-
covnicemi a to s paní Zuzanou Solčanskou nebo Zuzanou Hau-
bertovou. V daný den a danou hodinu přichází většinou dva
chlapci spolu s výše jmenovanými pracovnicemi z Rábů, kte-
ré je doprovází a zůstávají s nimi na daném pracovišti. Zde
jsou cca 2 hodiny zapojeni s podporou pracovníků DUF do
pracovních činností. Na prádelně si chlapci oblíbili třídění, vě-
šení a skládání prádla. V kuchyni dělají pomocné práce jako
je loupání jablek, cibule, dočišsování brambor a zeleniny do
polévek nebo pod dozorem kuchařů vaří puding.

Ráda bych touto cestou poděkovala pracovníkům kuchyně
i prádelny, kteří se ujali velmi kladně těchto zdravotně posti-
žených obyvatel a zapojili je do pro nás běžných pracovních
procesů. Chlapci k nám chodí velmi rádi, předhánějí se, kdo
a co bude dělat. Ač jsou to lidé se zdravotním postižením, tak

vždy když k nám přijdou, mají úsměv na tváři a radostně se
s námi vítají. Jsme rádi, že se spolupodílíme na zpestření živo-
ta chlapců, kteří se do práce těší. Po domluvě s paní Solčan-
skou a souhlasem klientů přikládám několik fotek z aktivit oby-
vatel z Chráněného bydlení v Přelouči. 

Marcela Šveřepová
vedoucí provozního úseku

Výměnný pobyt pracovníků kuchyně
V týdnu od 7. 4. do 11. 4. se uskutečnil pracovně výměnný

pobyt zaměstnanců DUF a CSS AMETYST. Na výměnnou stáž
jely pracovnice kuchyně z obou zařízení. V tomto týdnu jsme
proto do jídelníčku domova zařadili některá typická jídla slo-
venské kuchyně. 

V pondělí ráno se na dalekou cestu do Továrného vydaly
kuchařky - Alena Stoklasová, Šárka Pecková, pomocné síly
Věra Němečková, Jana Fuxová a jako řidič jel pracovník údrž-
by pan Bohumil Pešek. V ten samý den a možná i hodinu vy-
jely kuchařky z Továrného k nám do DUF.

„Cesta byla dlouhá, ale utíkala rychle, byly jsme zvědavé,
co nás čeká“, říká Alena. „Do Továrného jsme dorazili asi ko-
lem 17 hodiny a byli jsme všichni velmi vřele přivítáni. Druhý
den jsme nastoupili do práce. Kuchyň mají velmi skromně za-
řízenou, ale přesto se nám pracovalo dobře. Po skončení směn
se nám kolegové ze Slovenska věnovali. Byli jsme se podívat
například v Humenném a poznávali jsme okolí obce Továrné.
Služební cesta pro nás byla inspirující i poučná a přivezli jsme
si všichni plno hezkých zážitků. Děkujeme tímto také paní ře-
ditelce a řediteli zařízení v Továrném, že pamatují i na pra-
covníky provozu a umožnili nám Slovensko navštívit. Děkuje-
me také celému kolektivu na Slovensku za čas s námi strávený
a těšíme se na další setkání“, uvedla Alena Stoklasová a ostat-
ní pracovnice.

V pondělí ráno vycestovala naše skupina a kolem 17. hod.
k nám dorazila kuchařská „posádka“ z Továrného. Společně
s pracovníky provozu přivítala návštěvu i paní ředitelka, která
je pozvala do své kanceláře na kávu. Zde jsme chvíli poseděli
a popovídali. Následovala společná večeře a po té se šli hosté
ubytovat. Z Továrného k nám přijely 3 kuchařky Janka, Danka
a Anka a jako řidič technický pracovník Marián. Druhý den
ráno nastoupily kuchařky do směny. Vařila se jídla dle naplá-
novaného jídelníčku: v úterý to byly halušky s brynzou, další
den byly lokše, dále pak slovenská rýže nebo tradiční brynzo-
vé pirohy. Slovenské kolegyně nám též předvedly i jiná jídla,
která se u nich připravují o velikonočním pondělí, například
hrudka s bílým chlebem. Toto pracovní setkání bylo nejen za-
jímavé a poučné pro nás všechny, nebos jsme se navzájem
učili nové věci, ale troufám si říct, že vzniklo i pěkné kama-
rádství na obou stranách. Po skončení směn jsme se každý
den kolegům ze Slovenska věnovali i ve svém volném čase,
abychom jim pobyt u nás zpříjemnili. Navštívili jsme nejen Par-
dubice, ale prošli jsme i Přelouč. Týden utekl velmi rychle, a když
nadešel pátek a přišlo loučení, neobešlo se to bez slziček. 

Marcela Šveřepová
vedoucí provozního úseku

Pár fotek na ukázku z kuchyně ☺
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Šachový kroužek
Mladí šachisté pod vedením šachového mága Jiřího Hona

se zúčastnili v únoru prvního kola Chvaletické šachové olym-
piády. V kategorii A (mladší hráči) obsadila Eliška Stárková
10. místo, Jakub Lauryn 26. místo. Ve starší kategorii B vybojo-
val Josef Lauryn krásné 5. místo. V měsíci březnu proběhlo
druhé kolo olympiády s těmito výsledky. Kategorie A - 26. mí-
sto Jakub Lauryn, kategorie B - 9. místo Josef Lauryn, 21. místo
Miloš Šebestián, v nejstarší kategorii C obsadil Matěj Prokop
skvělé 3. místo. Všem hráčům děkujeme za účast a reprezen-
taci našeho města. 

Cookie Monsters - Frisbee Přelouč -
- Ultimate frisbee

Ve školním roce 2012/2013 se parta mladistvých sportov-
ců (tehdy žáků Gy a SOŠ) v Přelouči začala zajímat o létající
disk, tzv. frisbee. Nešlo pouze o bezduché házení plastovým
talířem, jelikož se s frisbee po celém světě hraje kolektivní

sport jménem ultimate frisbee, který tato skupina začala pod
vedením Petra Fejla provozovat. Je to plnohodnotný sport, ve
kterém soupeří dva týmy, zrovna tak jako ve fotbale a dalších
sportech. Hned ve zmiňovaném školním roce Gymnázium
a SOŠ Přelouč podpořila tento sport účastí ve středoškolské
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lize a DDM Přelouč nad týmem převzal provizorně záštitu. Od
té doby se počet příznivců rozrostl a nyní se tým pod názvem
Cookie Monsters účastní různých nezávislých turnajů v České
republice a má ambice i na samostatné zapojení do celorepub-
likové ligové soutěže. K tomu by ale bylo třeba dalších posil.
Tým radostně přivítá každého nového zájemce o sportování -
- kontaktní email: cm@frisbee.cz.

Petr Fejl

Připravujeme 
Divadlo LED (Lumpové Elitního Divadla)

Divadelní kroužek pod vedením pana Jana Pavelky se před-
staví v divadelní hře Setkání u Aničky ve společenském sá-
le DDM v květnu 2014. Toto premiérové představení bude ur-
čeno z kapacitních důvodů pro rodinné příslušníky a známé.
V červnu by se divadelníci rádi předvedli i předškolákům v ma-
teřských školkách v Přelouči.

Den dětí 31. 5. 2014
Připravujeme ve spolupráci s Kulturními a informačním

centrem Přelouč a dalšími organizacemi, které se zabývají vol-
nočasovými aktivitami dětí a mládeže - Junák Přelouč, Jakub
klub - Charita Přelouč, Rodinné centrum Sluníčko Přelouč, Vo-
lant o.p.s. Účast přislíbili i Hasiči Přelouč a Letečtí modeláři. Sou-
částí akce bude Jízda zručnosti na dopravním hřišti a okolí pod
vedením strážníka Městské policie Přelouč p. Leoše Slavíka. Den
dětí bude probíhat v celém parku a na pódiu za ZŠ Přelouč, Ma-
sarykovo nám. od 15.00 hod., k tanci i poslechu zahraje sku-
pina Buy Fit ZUŠ Přelouč pod taktovkou Miroslava Nedbala. Pro
děti budou připraveny soutěže a zábavné hry o drobné ceny. 
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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
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KLUB VOLANT
JE TU PRO 
Děti a mládež ve věku od 5 do 15 let
" Všechny děti bez rozdílu
" Služby jsou poskytovány zdarma, a tudíž je klub určen před-

nostně dětem pocházejícím ze sociálně, ekonomicky, či kul-
turně znevýhodněného prostředí

NESMÍ K NÁM 
" osoba, která je pod vlivem alkoholu nebo drog
" osoba, která se projevuje agresivním či jiným nevhodným

chováním (např. slovní urážky, fyzické napadení, provoko-
vání, porušení vnitřních pravidel klubu či pravidel bezpečné-
ho provozu klubu, neuposlechnutí pokynu pracovníka apod.)

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Čt
13.30 - 17.30

NABÍZÍME
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
" Sportovní aktivity 
" Výtvarné a rukodělné aktivity
" Učení hře na hudební nástroje
" Společenské hry

" Účast na akcích, besedách, výletech, táborech ...
" Nácvik péče o domácnost (vaření, pečení, ruční práce, praní,

žehlení, úklid atd.)
" Pracovní činnosti jak pro kluky, tak holky, a mnohé jiné

činnosti

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
" Pomoc s doučováním a domácími úkoly 
" Pomoc s přípravou do první třídy
" Pomoc s výběrem školy 
" Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky a budoucí povo-

lání aj.
" Pomoc s obsluhou PC
" Diskuze na různá potřebná a zajímavá témata aj.

AKCE KVĚTEN
" Výstava výtvarných a rukodělných prací dětí klubu VO-

LANT v městské knihovně 
$ Probíhat bude po celý měsíc, všechny srdečně zveme!!!

" Májový závod ve štafetovém běhu 
$ Startujeme 16.5. v 15.00 hodin na Slavíkových ostrovech
$ Přidat se může kdokoli 

" Akce CACHE 
$ 22. 5. vyrazíme hledat krabičky cache
$ Umístíme také kešku VOLANTU
$ Kdo chce, může pátrat s námi! 

Více informací se dozvíte na www.volantops.cz a najdete nás
v ulici Pardubická 734, Přelouč, v budově Sokola.



Jak jsme vás již informovali v minulém čísle Roštu, dne 5. 4.
2014 se v Léčebných Lázních Bohdaneč uskutečnila historic-
ky první vernisáž KLUBU UMĚNÍ ART CLUB Přelouč a doufáme,
že rozhodně nebyla poslední. Návštěvníci zde mohli shlédnout
vystavené fotografie a sochy Josefa Dvořáčka, fotografie Káti
Klapkové a Jakuba Proroka. Pro některé to bylo i první sezná-

mení s malířskou tvorbou pana MUDr. Aleše Bučka, který do-
posud ve spolupráci s ATELIEREM JOSEF či ZAHRADNÍ GALE-
RIÍ vystavoval vždy pouze svá díla sochařská a i nyní opravdu
překvapil a bylo se na co koukat. Ale hlavně tu byl dán i velký
prostor těm, kteří začali v nově otevřeném Klubu Umění ART
CLUB začátkem března navštěvovat kurzy pod odborným ve-
dením a tvořit své prvotiny, as už sochy, akvarely či pastely.
Poprvé se na štítcích pod díly objevila tato jména: Hana Kubá-
tová, Miloslava Gruberová, Marcela Novotná, Jitka Myšičková,
Vlasta Beránková, Ivana Černíková, Jana Kučerová, Tomáš Su-
chánek, Petra Jonášová a další. Byla to vlastně premiéra nejen
pro Art Club, ale i pro spoustu z nás, kteří si ji spolu s našimi
přáteli a rodinou pěkně užili. Celá vernisáž byla zahájena v lá-
zeňském sále, kde bylo pro všechny návštěvníky nachystáno

malé pohoštění a vše bylo slavnostně zahájeno krásným vy-
stoupením smíšeného pěveckého sboru Josef Bohuslav Foer-
ster, který k přeloučské kultuře též neodlučně patří. Výstava
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Co, jak a kde se vyrábělo
V tomto díle se nebude hovořit o koncových výrobcích, ale

o všem co předcházelo, než byl výrobek zabalen a odeslán do
obchodu. V počátcích - po válce - musela každá firma vyrábět
ve svých provozech téměř vše, co do koncového výrobku po-
třebovala. Tak do radiopřijímačů si Tesla Přelouč vyráběla z po-
čátku i takové díly jako byly dvojité i trojité ladící kondenzáto-
ry, ve svých prvních přístrojích, byly i vlastní reproduktory. Do
ladících obvodů vinuté cívky a vinuté samonosné cívky (mi-
mochodem drží dodnes), stínící tažné kryty cívek a další kom-
ponenty. Pozor, stále se bavíme o 40 a 50 letech, kalkulačkou
těchto let bylo logaritmické pravítko, neexistovala žádná lase-
rová řezací technika, žádná technika řízená počítačem. Když
se podíváte např. na preciznost a kvalitu ladících kondenzáto-
rů, na souběh, uložení, spolehlivost - nezbývá než smeknout.
Sísové a výstupní transformáty se vyráběly v Tesle včetně liso-
vání trafo plechů, výroby kostřiček, vinutí cívek a kompletace
sestav. Zde bych chtěl zdůraznit činnost a funkci nástrojárny,
která se v žádných hodnoceních příliš neobjevovala a její čin-
nost nebyla příliš doceněna. 

Z potřeb výroby vznikaly nové provozovny a dílny. Vývojo-
vá laboratoř, vzorkovna, nástrojárna, podpůrná oddělení tech-
nologie pro přípravu výroby atd. Na těchto útvarech se rodily
návrhy jednotlivých dílů, vzorky nových výrobků, ale i příprav-
ky pro výrobu a později pro sériovou výrobu, jako např. rámy
pro uchycení výrobků pro pas a usnadnění manipulace. 

Nové výroby přinesly i nutnost nových technologií, které
ještě nikde nebyly použity. Výroba plošných spojů a osazová-
ní desek a jejich pájení. Přichází i miniaturizace, srovnej např.
elektronkové rádio a v té době tranzistorový přijímač do „kapsy“.

Tesla si vyráběla i formy pro odlévání nových materiálů,
které přicházely do výroby - výrobky z plastických hmot. Prob-
lémy s kooperací s jinými závody ji nutily vyrábět si i prvky a dí-
ly do připravovaného náběhu nové výroby - pro montáže mag-
netofonu. Zaváděním výroby záznamové techniky přistupují
nové technologie výroby a především opět přesnost, preciznost,
dále nové materiály např. výroba pohonných gumových řemín-
ků, z elektroniky si Tesla vyrábí pro výrobu jednoúčelové mě-
řící a testovací přístroje, pro věže programovací přípravky na

programování integrovaných obvodů. Lisování a výroba me-
chanických dílů, povrchová úprava, kvalita a znovu požadavky
na přesnost a toleranci. To vše odborní pracovníci v Tesle umě-
li. O jejich odborné způsobilosti hovoří i to - že přeloučská
Tesla dělala mimo jiné i např. vychylovací cívky do prvních te-
levizorů. Jistým oceněním práce přeloučských techniků a děl-
níků bylo, že když byla např. výroba plošných spojů pro oravské
televizory převedena mimo přeloučskou Teslu a pro následně
zhoršenou kvalitu a přesnost se vrátila zpět. A to v době, kdy
byla v republice okolo 50-ti!!! dalších větších výrobců plošných
spojů. Tesla měla vlastní perfektně propracované oddělení kon-
troly, oddělené od výroby, kde se kontrolovaly díly přicházející
zvenčí, z jiných závodů, kontrolu, která kontrolovala průběžně
výrobky na pase a nakonec i výrobky hotové, před zabalením
a expedicí. 

Dodnes je možno vidět uváděné konstrukční díly v hoto-
vých výrobcích. A funkční! A ostatní? Možná je škoda, že se
výrobky podpory výroby sešrotovaly nebo jinak zlikvidovaly.
S odstupem času a bez jakýchkoliv emocí by bylo zajímavé
zhodnotit um a odbornost při jejich výrobě. 

Příště: vojenská a speciální výroba
p. P. Schejbal
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měla velký úspěch jak u lázeňských hostů, tak i u samotného
vedení Léčebných Lázní Bohdaneč a otevřela nám další mož-
nosti budoucí spolupráce.

Již v létě bude ART CLUB ve spolupráci s tímto subjektem
pořádat přímo v lázeňském areálu prázdninové výtvarné kur-
zy a workshopy - kresba, malba a socha. Přihlášky na tyto prázd-
ninové workshopy, ale i na všechny kurzy pořádané ART CLU-
BEM Přelouč můžete učinit i telefonicky na čísle 602 402 125.
První započaté kurzy, které probíhají již od března zde v Pře-
louči v budově KASI - MONTIFER se již přehouply do druhé po-
loviny, a na ty, které budou začínat v květnu a červnu je ještě
několik volných míst. Budeme se na vás těšit. 

Kromě vernisáže máme za sebou i první aranžování VE-
LIKONOČNÍ FLORISTIKY v Art Clubu, které proběhlo 9. dubna.

Účast byla téměř nad naše očekávání, ale nakonec si všichni
účastníci odnášeli spolu s dobrou náladou i krásnou, vlastno-
ručně vyrobenou velikonoční dekoraci, jak můžete vidět na při-
ložených fotografiích. Sešly se všechny věkové kategorie, do-
konce i sestřičky z Domova u Fontány využily možnost našeho
bezbariérového přístupu a doprovodily některé své klienty vo-
zíčkáře pohodlně až k nám, z čehož jsme měli my i oni velkou
radost a doufáme, že si cestu k nám najdou i příště. Po celé
odpoledne se tvořilo a diskutovalo, jedna aranž byla hezčí než
druhá, hýřilo to zde nápady a výbornou atmosférou, která tu je
ostatně stále. Děkujeme Haně Kubátové, která celou akci při-
pravila a odborně vedla. 

Přijyte se podívat.
Za ART CLUB Přelouč Ivana Černíková

TESLA - srdeční záležitost Přeloučáků



Správná odpověy na naši soutěžní otázku z dubnového vy-
dání Roštu zněla: „Jedná se o budovu čokoládovny Ego, za-
ložené v roce 1923. Objekt se dodnes nachází v blízkosti
vlakového nádraží.“ 

Naším dubnovým vítězem se stal pan Pavel Hradský. Bla-
hopřejeme mu a těšíme se na další správné odpovědi. 

A jaký je náš květnový úkol pro vás: Napište nám, jaká lo-
kalita je vyfocená na zobrazené historické pohlednici a z jaké-
ho období pochází? Ti odvážnější z vás se mohou pokusit určit
i přibližný rok jejího vzniku. 

Na Vaše odpovědi se opět těšíme na adrese: rost@mesto-
prelouc.cz.

První poslechový pořad Jiřího Černého se konal U Kotýnků
4. prosince 2008 a tehdy byl večer věnovaný Karlu Krylovi. Od
té doby patří město Přelouč k těm zhruba 30 místům, kam Jiří
Černý v současnosti pravidelně se svými pořady dojíždí. Nabíd-
kový seznam obsahuje přes 280 různých monotematických po-
řadů, včetně tzv. Antidiskotéky, či Ro(c)kování, což jsou pořady
sestavené z písní různých umělců, nejnovějších i starších. Pra-
videlně můžeme slýchat Jiřího Černého také vždy v pondělí ve-
čer na Dvojce Českého rozhlasu v pořadu „Klub osamělých srd-
cí seržanta Pepře „.Pro bližší informace navštivte internetové
stránky: www.nacerno.cz, nebo www.jiri-cerny.wbs.cz.

24. října 2013 obdržel pan Černý Cenu Ministerstva kultu-
ry za přínos v oblasti hudby.

Za přeloučské pořadatele, které můžete vidět na naší foto-
grafii, bych rád poděkoval panu Černému za jeho práci a pří-
zeň, s nimiž se již šestý rok setkáváme. Na foto vedle J. Č. zpra-
va doleva J. Skálová, H. Novotná, M. Holý. Poděkování patří rov-
něž paní J. Janákové z Vinotéky-Galerie Kotýnek, kde jsme
uspořádali většinu našich společných večerů. Dále děkuji všem
našim věrným návštěvníkům, bez jejichž zájmu bychom ne-
mohli společně prožívat večery plné hudby, moudrého slova
a krásy.

Ve čtvrtek 14. května 2014 se koná již dvacátý pořad
Jiřího Černého. Tentokrát bude tématem Jaromír Nohavica.

Přejeme panu Černému hodně zdraví a štěstí, aby naše
malá tradice s pořady v Přelouči měla ještě další pokračování.

M. H.
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JIŘÍ ČERNÝ - JIŽ PODVACÁTÉ V PŘELOUČI !!

Procházky 
historickou Přeloučí



V pondělí 14. dubna se konala vernisáž výstavy „Od Ret-
tigové k Záložně. Přelouč v 19. století“. Výstavu pořádá město

Přelouč a Kulturní a informační
centrum města Přelouče. Sezna-
muje návštěvníka s různými as-
pekty vývoje města Přelouče ve
sledovaném období (politické dě-
jiny, hospodářství, školství, nábo-
ženství, doprava, umění, cestova-
telé apod.)

Program v 17.00 zahájil sbor
Josef Bohuslav Foerster v čele se
sbormistrem Petrem Vackem. Po-
té promluvil kurátor výstavy. Hovo-
řil nejen o výstavě samotné, ale
také o současnosti a budoucnos-

ti přeloučského muzea. Oficiální část vernisáže ukončil opět
sbor Josef Bohuslav Foerster krátkým hudebním vystoupením.
Za pěkné fotografie z vernisáže děkujeme Barboře Peštové.

Vernisáž byla hojně navštívena, přišli také zástupci kultur-
ního života v Přelouči, zástupci Východočeského muzea v Par-
dubicích či Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Výstava bu-
de otevřena až do podzimních měsíců v pondělí a ve středu
od 8.00 do 16.00 v domě čp. 26 na Masarykově náměstí. 

Bc. Matěj Pešta, kurátor výstavy
+420 731 200 821, matejpesta@email.cz 

Do květnového vydání Roštu zaslal náš přispěvatel velmi
zdařilou fotografii přeloučského nádraží s následujícím popis-
kem:

Železniční traz se v okolí Přelouče začala vyměřovat v ro-
ce 1842, o dva roky později byla dokončena a 20. srpna
1845 zastavil v Přelouči první vlak tažený parní lokomoti-
vou. Na přiložené fotografii vidíme původní budovu nádra-
ží v roce 1900. 

Děkujeme a těšíme se na další příspěvky.
redakce Přeloučského Roštu
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Vernisáž výstavy 
„Od Rettigové k Záložně.

Přelouč v 19. století“

Sbor Josef Bohuslav Foerster

Bc. Matěj Pešta
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Vážení čtenáři, dnes vám nabízím
chutná a snadno připravitelná jídla. Mož-
no říci i levná.

Drůbeží polévka s pórkem
Co budete potřebovat: kuřecí skelety,
jeden velký pórek, jedno vajíčko, kost-
ku slepičího bujónu, sůl, drcený kmín,
pepř
Postup: skelety uvařte doměkka v osole-
né vodě. Maso oberte. Je-li ho víc, mů-
žete část použít na rizoto. Ostatní vraste
zpět do vývaru. Vajíčko rozkvedlejte v hr-
nečku a za stálého míchání vlijte do vře-
lého vývaru. Bokem na pánvi osmažte
na kolečka nakrájený pórek. Použijte i ze-
lené listy. Ale pozor! Někdy v úpatí listů
bývá nečistota. Tak s listy velmi opatrně.
Pórek restujte na oleji asi tak, jako když
smažíte do sklovata cibulku. Tuto směs
i s tukem přidejte do vývaru. Okmínujte,
dle chuti dosolte, opepřete a ještě krátce
povařte. Pórek dá polévce fantastickou
chus. 

Krémová bramborová polévka
Co budete potřebovat: staré brambo-
ry (musí se dobře rozšlehat), kelímek
sladké smetany, kostku zeleninového
bujónu, žloutek, sůl, mletý bílý pepř,
veku na osmažení, uzeninu. 
Postup: na kostky nakrájené brambory
uvařte doměkka v zeleninovém bujónu.
Neslévejte. Ponorným šlehačem bram-
bory rozšlehejte tak, aby nebyly hrudky.
V hrnečku rozkvedlejte smetanu se žlout-

kem. Je-li polévka příliš řídká, přidejte do
smetany lžíci hladké mouky. Tu rozšle-
hejte a vše vlijte do polévky. Dochuste
solí a pepřem. Na pánvi osmažte na kos-
tičky nakrájenou veku a uzeninu. Tu bez
tuku přidejte do polévky. Osmaženou ve-
ku dávejte až na talíř. Polévku si též mů-
žete ještě upravit cukrem, octem a čerst-
vým koprem. 

Guláš z kuřecích srdíček a žaludků
Co budete potřebovat: kuřecí žaludky
a srdíčka, cibuli, gulášové koření, mle-
tou sladkou i pálivou papriku, kostku
masoxu, sůl, mletý pepř, ostrý kečup,
sádlo, hladkou mouku na zahuštění.
Postup: předem si uvařte ve slané vodě
srdíčka a žaludky. Na sádle osmažte do-
zlatova cibuli, přidejte uvařená srdíčka
a žaludky, přisypte gulášové koření, pa-
priku, pepř a mírně orestujte (krátce).
Podlijte vývarem. Zahustěte moukou, dle
chuti osolte, opepřete a přidejte dvě lží-
ce ostrého kečupu. Chvíli povařte. Podá-
vejte s bramborem. Můžou být i těstoviny.

Vepřový jazyk s křenovou omáčkou
Co budete potřebovat: vepřový jazyk,
cibuli, bobkový list, nové koření, celý
pepř, cukr, smetanu na vaření. 
Postup: ve slané vodě doměkka uvařte
jazyk spolu s celou cibulí, několika lístky
bobkového listu, nového koření a pepře.
Jazyk vyndejte i s kořením a ještě za tep-
la ho oloupejte. Ve smetaně rozkvedlejte
mouku a zvolna za stálého míchání vlij-

te do vývaru. Krátce povařte. Na závěr při-
dejte nastrouhaný křen. Ne mnoho, aby
omáčka nezhořkla. Dle vaší chuti dosol-
te, opepřete, případně můžete mírně při-
sladit. Podávejte s bramborem nebo hous-
kovým knedlíkem. 

Na závěr vám vážení čtenáři nabízím
jednu chusovku. Recept jsem dostal od
jedné příjemné francouzské cukrářky. 
Nepečený smetanový dort s ovocem
Co budete potřebovat: dva kelímky
smetany na šlehání, jeden kelímek
zakysané smetany, dva až tři sáčky
vanilkového cukru, dětské piškoty,
rum, ovoce. Nejvhodnější ovoce je to,
které nepouští šzávu. Rybíz, maliny,
ostružiny, borůvky, jahody - ty nesmí-
te krájet. 
Postup: smetanu pečlivě našlehejte, při-
dejte zakysanou smetanu s vanilkovým
cukrem. Do dortové formy na dno polož-
te pečící papír, dort se vám bude snad-
něji vyndávat z formy. Dále na něj roz-
ložte dětské piškoty mírně namočené
v rumu, na ně dejte vrstvu našlehané
smetany spolu s ovocem. Pak piškoty…
Navrch dáte smetanový krém s ovocem.
Nechte do druhého dne v chladnu odle-
žet. Formu rozeberte a dort opatrně pře-
suňte na tác. Zde vám pomůže pečící
papír. 

Ještě se zmíním k soutěži o nejlepší
recept na moravské zelí. Bohužel se ne-
našel žádný odvážlivec, který by recept
zaslal. Snad někdy příště. 

Ke všem jídlům, které si připravíte
z uvedených receptů, vám přeji dobrou
chus.                            Pavel Culek 
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K tomuto kroku přistoupili ihned po roce 1989 někteří vti-
pálkové našeho města zorganizováním zábavné kulturní akce
na náměstí a to Tahání vola na věž radnice (školy). Je zajíma-
vé, že to hanlivé tradování jednání tehdejších konšelů města
přetrvalo celá staletí, ale že Přelouč je centrum daleko ušlechti-
lejších a společensky důležitých aktivit, které se realizovaly v do-
bě nedávno minulé, to se na svět příliš nedere. Přitom však by
to našemu městu mohl leckdo závidět. 

Je potěšitelné, že již k tradičnímu oživovateli historických
faktů týkajících se našeho města panu Hollmannovi lze přiřa-
dit pana Schejbala, který se rozhodl připomínat současným i bu-
doucím občanům města, že vedle významných občanů město
má i význam v technickém světě, protože mělo prvenství ve
výrobě spotřební elektroniky a elektrotechnických kompletů
díky Tesle Přelouč. Panu Schejbalovi je třeba přát, aby jeho
nadšení vyústilo ve vytčený cíl zřídit muzeum s výrobky Tesly
Přelouč. 

K těmto dvěma „buditelům“ výše citovaným v současné do-
bě lze s povděkem přiřadit i pana Václava Mrázka, zemědělce
tělem i duší, který dává všechny své síly do zvýšení povědo-
mí občanů na skutečnost, že Přelouč a celé Přeloučsko hrálo
prim na úseku výživy národa modernizací v zemědělství as už
zřízením první odborné zemědělské školy v roce 1908, úctě
k objevitelům ruchadla - bratrancům Veverkovým, výstavbou

moderního cukrovaru, sila hospodářského družstva či prvními
kroky k dvoufázové sklizni řepy cukrovky - umožněním výzku-
mu tzv. pomritzkého způsobu atd. V historii by se našla řada
dalších faktů. Nezastupitelnou roli v Přelouči sehrál i dlouho-
letý ředitel zemědělské školy, pan ing. Zdeněk Kadlus. Každá
technicky náročná aktivita se lépe realizuje, když má určitého
patrona v řadách vládnoucích kruhů. Toto se podařilo význam-
nému rolníkovi panu Linhartovi, který získal přátelství a osob-
ní kontakt s několikanásobným předsedou vlády první repub-
liky panem Antonínem Švehlou, který několikrát do Přelouče
zavítal a na jehož počest mu přeloučští postavili pomník, kte-
rý se však do dnešní doby nezachoval. 

Aby povědomí občanů dostávalo trvalé impulzi k udržení
hrdosti na vše, co na tomto úseku bylo docíleno, vytknul si pan
Václav Mrázek za cíl, obnovit vizuální připomínání obnovou
pomníku tak významného politika v našem městě. Spolu s ně-
kolika stejně smýšlejícími občany zorganizoval přípravný vý-
bor pro založení Spolku na obnovu pomníku Antonína Švehly.
Tento výbor však nedosáhne požadovaného cíle, pokud bude
osamocen a nezajistí to, čemu se říká spolek. Proto dává všem
občanům možnost rozšířit řady formou řádné přihlášky. 

Podrobné informace budou zveřejněny v dostupných mé-
diích města a kraje. 

Ing. Václav Moravec 

I v letošním roce se družstva mladých hasičů ČHJ Přelouč
zúčastnila netradičních závodů s mezinárodní účastí tzv. Ha-
sičských piškvorek, které se každoročně konají v Hlinsku. Jed-
ná se o soutěž, která prověřuje zručnost a dovednosti mladých
hasičů v různých aspektech a činnostech. Přeloučský sbor byl
reprezentován celkem pěti družstvy. Jedním družstvem pří-
pravky, dvěma družstvy mladších žáků a jedním družstvem
starších žáků.

Letošní závody proběhly
v sobotu 29. března 2014. Na
účastníky zde tentokrát čeka-
ly tyto soutěžní úkoly: šroubo-
vání, štafeta 3 x 15m, lyžová-
ní, štafeta dvojic a uzlová šta-
feta. Nová netradiční disciplína
s názvem ,,Lyžování“ spočíva-
la v tom, že tři zástupci kaž-
dého družstva byli připevněni
k jednomu páru dřevěných ly-
ží a museli co nejrychleji pro-
běhnout či projít připravenou
dráhou. Přeloučští reprezen-
tanti si při plnění všech zada-
ných úkolů vedli velmi dobře,
o čemž svědčí i jejich dosaže-
né výsledky.

Družstvo přípravky (děti do 8 let) obhájilo své loňské prven-
ství a i letos si vybojovalo 1. místo ve své kategorii z celkové-
ho počtu 7 družstev.

Mladších žáci (8 - 12 let) si vysoutěžili 3. a 5. místo z cel-
kového počtu 15 družstev.

Starší žáci (12 - 16let) se umístili na 8. místě, z celkového
počtu 20 družstev. 

Letošní hasičské piškvorky byly pro přeloučské mladé ha-
siče skutečně úspěšné. Doufejme tedy, že jim jejich píle a nad-
šení vydrží co nejdéle a že takovýchto výsledků bude už jen
přibývat.                                          kolektiv vedoucích
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Oživujme historickou paměp občanů města

HASIČSKÉ PIŠKVORKY
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Z Přelouče jsou to do Brloha pouhé
čtyři kilometry. Obec Brloh získala svoje
jméno od brlohů divoké zvěře, jmenovi-
tě vlků. Ve vesnici si můžeme prohléd-
nout rybník a blízký památník obětem
I. světové války. 

Z obce se vydáme po silnici směrem
na Pelechov. Za poslední zahradou se
vlevo vypíná skála. Na její vrcholek se
dostaneme po překonání několika skal-
natých výstupků pokrytých měkkým me-
chem. Pro větší bezpečnost je zde nově
zabudované kovové zábradlí. Když má-
me štěstí, a je pěkné slunečné počasí,
můžeme se kochat dalekými výhledy do
kraje. Pokroucené borovice vyrůstají té-
měř z každé skalní úžlabiny. Veselé ště-
betání neposedných sýkor přehluší pou-

ze strakapoud svým voláním „kik“, „kik“
a pravidelným bubnováním do kmenů
borovic. 

Nastal čas pokračovat v cestě. Silnice
nás zavede do Pelechova, kde u autobu-
sové zastávky zatočíme vlevo. Pokraču-
jeme rovně až k pelechovskému rybníku.
Opět zahneme vlevo a dostaneme se
k úzké stezce mezi kamennou zídkou
a drátěným plotem. Sejdeme po mírném
svahu až k potoku. Přejdeme mostek
a ocitneme se v krásném údolíčku Brlož-
ského potoka. Brložský potok začíná svo-
ji pous jihovýchodně od Turkovic. Protéká
Sovolusky, Sovoluskou Lhotkou, Pelecho-
vem, Brlohem, Štrampouchem a Škudly.
Vlévá se do Labe. 

Šlapeme po měkké zemi a sluchem
se snažíme rozlišit bezpočet pěvců v ko-

runách stromů. Ze vzácnějších opeřenců
jmenujme holuba doupňáka, datla čer-
ného, výra velkého. V potoku a v okolí
vody nalezl svůj domov rak říční, velká
vážka, páskovec kroužkovaný a motýlice
obecná. Její sameček je zářivě zeleno-
modrý. Potok svými meandry a kameni-
tým dnem dotváří romantickou náladu
našeho putování. Již brzy jeho břehy roz-
svítí žluté květy blatouchu bahenního.
Čím více se blížíme opět k Brlohu, tak
na potoku přibývají kaskády se zurčící
vodou. Přicházíme ke skále - lomu. Ten-
tokrát ji pozorujeme odspodu. Lom byl
poprvé otevřen v padesátých letech dva-
cátého století, v době, kdy se začal sta-
vět Wonkův most v Pardubicích. Právě
křemenec z lomu je hlavním stavebním
materiálem mostu. Mnoho let před stav-
bou byl kámen využíván pro stavbu míst-
ních domů. Při dobývání kamene bylo
odhaleno velké množství v této oblasti
vzácných zkamenělin (trilobitů a rame-

Úterky jsou pro členy Klubu aktivní senior
téměř vždycky nevšední zážitek. I tentokrát
1. a 22. 4. jsme všichni strávili společně dva
výlety. Na Apríla jsme překvapili řidiče místní
linky do Lohenic. Divil se, co se koná v cílovém

místě, že o tom nic neví. Nemohl. To jsme si zkrátili nudnou
cestu po silnici a vydali se kolem Buňkova a zažili krásné ráno

s oparem nad vodou. Ze Břehů nás dovedla cesta k myslivně
Na Hořičkách a potom už zpět přes „Slavíkáče“ domů. Někteří
absolvovali cestu na kole. 

Dvaadvacátý duben znamenal pro nás výlet do Choltic.
Paní Nedělková domluvila mimořádnou prohlídku kaple sv. Ro-
media i části zámku, v němž je umístěno muzeum. Kromě prů-

vodkyně nás provázel ještě kastelán Lukáš Rychtecký a do-
plňoval informace o mnohé zajímavosti. Kromě této návštěvy
byla kvůli nám prodloužena i velikonoční výstava v nejstarší
části areálu choltického zámku. Zvláště jsme byli pozváni na
dva hudební festivaly. Ten první se koná 10. 5. a jde o festival
dětských sborů, ten druhý připadá na 21. 6. Uskuteční se zde
už 11. ročník festivalu komorních a chrámových sborů. Koncer-
ty budou probíhat v celém areálu.

Této akce se zúčastnilo 10 „kolařů“, zbývajících 14 použilo
pro obě cesty autobus. I první aprílový den absolvovalo procház-
ku 22 aktivních seniorů.

Třetí dubnová akce má trochu neobvyklý charakter. Už po-
druhé si členové vyměňují svoje zahrádkářské přebytky na
zahradě u Kubátů. Kromě výpěstků, hlíz, sazenic i cibulek ko-
lují při čaji, kávě a něčem k zakousnutí také moudrosti, zku-
šenosti, rady, ale také příhody.

Anna Kubátová

Klub aktivní senior (KLAS)

Jarní výlet do blízkého okolí
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Zájmová činnost !

Co je to Králičí Hop?
Králičí hop je další sportovní disciplína, kterou je možno

provozovat se zvířaty (po vzoru spolupráce se psy a koňmi).
Závodí králík, vedený člověkem na postroji. Člověk běží vedle
překážek, které krá-
lík přeskakuje. Králíč-
ci mohou soutěžit ve
4 disciplínách - rovin-
ka, parkur, skok vy-
soký a daleký. Existu-
jí i neoficiální soutěže
jako skákání do kru-
hu, vylučovací ská-
kání, nebo oblíbené
duely. Králíky to vel-
mi baví a jejich majitele samozřejmě také!

Hledáme z řad dospělých i dětí zájemce o králičí hop. Mu-
sí to být opravdu osoby, které se tomu chtějí věnovat, nezáleží
na tom, jestli máte králíčka či ne. K dispozici jsou překážky
a další druhy jsou již ve výrobě. Ideální věk 7 let a více. K dispo-
zici jsou králíčci různých plemen, velikostí, barev a různých
povah. Na první lekce je možné zapůjčit postroj a příslušen-
ství. Budeme se učit správně starat o králíčky a ošetřovat je.
Pokud by měl někdo vážný zájem, může se s námi vydat na
závody (od 7 let může závodit kdokoli), králíčci se můžou za-
půjčit, nebo je mít na spoluma-
jitelství. V současnosti máme
i samičku 2. místo na ME2013,
11. místo na ME 2013 a 5. mís-
to na MČR2013 a několik dal-
ších úžasných umístění (vítězka
Střední rovinky v závodě o po-
hár města Chotěboř).
KONTAKT: 
n.capkova@email.cz 
nebo tel.: 773 466 240

MÁM VLASTNÍHO KRÁLÍKA: 
Králičí hop může skákat ja-
kýkoliv králík!

Pokud máte vlastního králí-
ka a chcete ho naučit skákat,
není problém. Každý ušák se to
rád naučí. Stačí se přihlásit. Králík musí být očkovaný a zdravý.

NEMÁM VLASTNÍHO KRÁLÍKA:
Pokud nemáte vlastního králíka a pořizovat si honechcete,

tak tu jsou králíčci k zapůjčení. Pokud si přece jen chcete ně-
jakého pořídit, tak se tu vždy vhodný najde.

Kdo tréninky vede?

Anna Morávková a Nikola Čapková

Anička vlastní 3 králíky a králičímu hopu se věnuje od pod-
zimu roku 2012, stejně tak Nikča, která tohle celé vyhledala
a natáhla Aničku do tohoto sportu. Nikča má doma přes 45 krá-
líků, z toho 20 se věnuje králičímu hopu. Tréninky probíhají
každou neděli odpoledne při příznivém počasí na travnaté plo-
še. Na tréninky již dochází další dva zájemci. Obě dvě jsme hr-
dými členkami ZO Přelouč.

JSME ZAPSÁNI V KLUBU KRÁLIČÍ HOP JAKO TRÉNINKOVÉ
STŘEDISKO!

Kdo skáče v Přelouči králičí hop?
Nikča a Anička se svými králíky, Markét a Arty (občas si ješ-

tě nějakého vypůjčí) a Mařka s Dráculou.

Jak si mohu ,,půjčit“ králíka?
Odpověy zní: Jednoduše, docházíte pravidelně na trénink

a králíčka si vždy vypůjčíte u majitelky, to samé platí na závo-
dech. V dnešní době je to již běžné.

NČ

nonožců). Řadu let byl lom neudržova-
ný. V rámci úprav byl revitalizován. Byla
rozvezena hlína a zarovnán terén. Míst-
ní hasiči proudem vody očistili ze skály
vrstvy, které sem zaneslo moře před dáv-

nými lety v době trilobitů (prvohory) a v do-
bě dinosaurů (druhohory). Vzniká zde
„LOM U DVOU MOŘÍ“. Tato významná lo-
kalita je součástí Geoparku Železné ho-
ry. Na této obnově se podílel Operační

program Životního prostředí spolufinan-
cován Evropskou unií. 

Tento zajímavý výlet zvládnou i men-
ší děti. Eva Urbanová,

kronikářka obce Brloh

KRÁLIČÍ HOP ANEB PŘIDEJ SE! 



„Velikonoční tvoření“
se službami pro rodiny

Na Zelený čtvrtek jsme se s rodinami sešli ve školní kuchy-
ni ZŠ TGM. Potěšilo nás, že přišli téměř všichni, kteří účast
přislíbili - 11 dospělých a 16 dětí. Každá rodina si upekla be-
ránka a navíc ještě malou slepičku, vajíčka jsme zdobili lísteč-
ky trav a barvili v cibulových slupkách. Nachystaná jsme měli
i vyfouknutá vajíčka, abychom si všichni vyzkoušeli malování
kraslic. Tvořili jsme i jiné velikonoční dekorace z papíru, např.
slepičky, králíky apod., hlavně děti vystřihovaly a barvily osto-
šest. K dispozici jsme měli i tělocvičnu, kde se děti mohly pro-

táhnout a zahrát si hry pod dohledem studentky, která je u nás
na praxi. Abychom se na setkání cítili dobře po všech strán-
kách, připravili jsme pro rodiny občerstvení i teplý oběd. „Veli-
konoční tvoření“ se vydařilo, společně jsme strávili příjemné chví-
le. Upřímně děkujeme Lídě, Lence, Soně, Aleně a Pavlíně,

bez nároku na jakoukoliv odměnu nám pomohly ve svém
volném čase zajistit hladký průběh akce. Veškerý materiál
na akci jsme financovali z daru přátel z německé charity, naše
poděkování a pozdravy vyřídí ředitelka Zdenka Kumstýřová
v dohledné době při své návštěvě v Německu. Také velmi dě-
kujeme ředitelce školy Mgr. Haně Konvalinkové za možnost ak-
ci uspořádat ve školní kuchyni.

V létě chystáme pro rodiny výlet, už tey se na něj těšíme
a doufáme, že se nám povede stejně jako velikonoční akce 

Pavlína Křepská, Rita Hudcová, pracovnice služeb 
Podpora rodiny a Podpora pro pěstouny

A ještě připomínám, že pro rodiny s dětmi jsme otevře-
li poradnu každé pondělí od 10 do16 hod. Vás rádi uvítáme
v naší kanceláři (Přelouč, Českobratrská 84), pokud potře-
bujete poradit s výchovou dětí, s finančními i bytovými
problémy, nebo s jinými těžkostmi, které Vás trápí.

Rita Hudcová, vedoucí služby Podpora rodiny

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA A LETNÍ DOVOLENÁ
Blíží se doba prázdnin a letních dovolených. Všichni se tě-

ší na zasloužený odpočinek. Pokud celodenně pečujete o blíz-
kou osobu, která vzhledem ke svému stavu potřebuje stálou
péči a dohled, je potřebnost odpočinku nutná a žádoucí. Po
dobu vaší dovolené se o vaše blízké postaráme v jejich domá-
cím prostředí a zajistíme jim kvalitní a komplexní péči (hygie-
na, podání stravy apod./, povídání, možnost motivačních a ak-
tivizačních činností a milý přístup.

Naše odlehčovací služby můžete využívat ale i nyní. O vaše
blízké bude dobře postaráno a vy bude mít čas sami na sebe.

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.

KVĚTEN V JAKUB KLUBU
V dubnu jsme se věnovali tématu Velikonoce. Děti vyrábě-

ly netradiční děrovaná vajíčka z provázků, kvetoucí nebo ba-
vlnková vajíčka a tvoření si velmi užívaly. Důkazem toho je
krásná velikonoční výzdoba v Jakub klubu. Tyto svátky jara se
vyznačují typickými druhy pokrmů, proto si děti upekly každý
svůj velikonoční mazanec a uvařily vajíčkovou pomazánku. 

Měsíc květen bude tematicky zaměřen na Integrovaný zá-
chranný systém. Děti budou seznámeny s činností jednotli-
vých složek záchranného systému. Cílem bude naučit je zá-
sady první pomoci, aby se uměly zachovat v situacích, které
vyžadují schopnost pomoci v nečekaných situacích. Samy si
vyzkouší, jak se provádí resuscitace člověka, ošetření zlome-
niny, popálenin, stabilizovaná polohy nebo jednoduché obva-
zové techniky. Během měsíce pro nás bude připraveno několik
besed a exkurzí. 

Tento měsíc proběhnou již tradiční akce jako kuželky, kera-
mika, florbal či sportovní odpoledne.

Mirka a Šárka
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ERASMUS+

Program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu,
mládež a sport

Možná také vy máte ve svém okolí mladé lidi, kteří se vy-
pravili v rámci studia do světa na zkušenou. Do Anglie, Norska,
Řecka, do Francie, Španělska, Německa nebo třeba na Island.
A možná jste se přitom dozvěděli, že takovou cestu mohli usku-
tečnit díky zvláštnímu projektu jménem Erasmus. Pokud byste
se chtěli dozvědět víc, možná jsou následující řádky určeny
právě vám.

Program Erasmus vznikl už v roce 1987 jako prostředek
podporující vysokoškolské výměny studentů a pedagogů v rám-
ci evropského regionu. Od počátku za ním stojí Evropská unie
a Erasmus (pojmenovaný po jednom z největších vzdělanců
v historii našeho kontinentu, Erasmu Rotterdamském) se stal
jejím nejoceňovanějším projektem v oblasti mezinárodní škol-
ské politiky. A také důkazem, že i tato často kritizovaná a za-
tracovaná instituce dokáže v mnoha případech účinně a kva-
litně pracovat. Za 26 let svého trvání umožnil program „cestu
za vzděláním“ více než 3 miliónům Evropanů. 

Studenti i učitelé díky němu získávají nejen možnost strá-
vit několik měsíců na půdě zahraničních univerzit, ale také
neocenitelnou zkušenost na vlastní kůži zažít a okusit jiné
kulturní prostředí. Většina se z takového studia, či stáže vrací
zpět nadšena. Obohacena o mnohé zážitky, sebevědomější, sa-
mostatnější, s rozšířenými obzory, se spoustou nových přátel-
ství, často zbavena například obav z používání cizích jazy-
ků… Díky spolufinancování ze zdrojů EU a MŠMT ČR je navíc
celý program organizačně dokonale připravený, prověřený a fi-
nančně dostupný. 

Dvě studentky z Přeloučska, které se do programu Erasmus
zapojily, pro nás krátce popsaly své zážitky:

Období od ledna do června minulého roku, tedy celých pět
měsíců, jsem díky Erasmu prožila na Kypru. Univerzita v Nikó-
sii mi ve svém programu nabídla studium podobné tomu, kte-
ré jsem znala ze své domovské školy, tedy hodně manažersky
zaměřené. Všechny zvolené předměty (řízení lidských zdrojů,
obchodní komunikace, chování zákazníka a principy auditin-
gu) jsem absolvovala v angličtině a úspěšně je zakončila.

V  každé zemi funguje trochu jiný systém výuky, proto bylo
velmi přínosné a zajímavé seznámit se s tím kyperským. Pře-
devším si zkusit, jak jsem schopna učit se i v jiném než ma-
teřském jazyce. Největší přínos ovšem vidím v rovině osobního

rozvoje. Je to neocenitelná zkušenost - na pět měsíců opustí-
te svůj domov, rodinu, kamarády, prostě svůj běžný život, a od-
letíte do cizí země plni očekávání, ale i nejistoty. Bála jsem
se, jak zvládnu školu a běžný život, komunikaci v angličtině.
Ale hned po prvním týdnu jsem věděla, že to bylo nejlepší roz-

hodnutí, které jsem mohla udělat. Seznámila jsem se s mno-
ha lidmi z celé Evropy, navštívila spolu s nimi krásná místa,
pořádali jsme výlety na pláž, různé večírky a podnikali spoustu
dalších aktivit.  Všechno to mělo neopakovatelnou atmosféru,
na kterou se prostě nedá zapomenout.

Norika Pulicarová

Studijního programu Erasmus jsem se zúčastnila v letním
semestru roku 2013. Odjela jsem do Slovinska, kde jsem stu-
dovala na filozofické fakultě univerzity v Lublani. Ještě před
samotným začátkem jsem využila možnost zúčastnit se inten-
zivního kurzu slovinštiny, který se konal v Mariboru.    

Erasmus mi jednoznačně prohloubil odborné znalosti. Oce-
ňuji i zlepšení svých jazykových dovedností. Člověk se musí

spoléhat sám na sebe, vyřizovat mnoho administrativních for-
malit v cizí zemi a v jiném jazyce. Studium ve Slovinsku mi
pomohlo k větší soběstačnosti a nezávislosti. Poznala jsem no-
vou zemi, její kulturu, setkala se s novými lidmi a nalezla nové
přátele. Celý pobyt byl pro mě obrovskou životní zkušeností.

Mirka Škávová

Ing. Zdenka Kumstýřová
Mgr. Petr Levinský
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Ve všech civilizacích a u všech lidí nalézáme potřebu hud-
by, as již poskytuje hlubší zážitek, nebo slouží jako zvuková
kulisa.

Dílo Antonína Vivaldiho (1678-1741) „Le Quatro Stagiony“
poskytuje mimořádný hudební zážitek a určitě ve zcela na-
plněném sále Občanské záložny 10. dubna 2014 nesloužilo
jako zvuková kulisa. 

Poslech mimořádné hudby zprostředkoval svým obyvate-
lům přeloučský Městský úřad, který pozval soubor, Barocco
sempre giovane' (Baroko stále mladé), komorní soubor slože-
ný ze špičkových mladých hudebníků - absolventů a poslu-
chačů konzervatoří v Pardubicích, v Praze, JAMU Brno a AMU
Praha. Byl založen v roce 2004 v Pardubicích violoncellistou
Josefem Krečmarem. Tento, dnes již renomovaný komorní sou-
bor, má za sebou celou řadu významných koncertů, nahrává
na CD, vystupuje v televizi a pravidelně vystupuje s Českým
rozhlasem.

Sólistka v slavném cyklu houslo-
vých koncertů „Le Quatro Staggioni“
Antonína Vivaldiho, virtuózka Iva
Kramperová je pardubickému pub-
liku dobře známá z celé řady kon-
certních vystoupení, m. j. též jako
houslová sólistka Komorní filhar-
monie Pardubice. Se souborem Ba-
rocco sempre giovane se proslavila
na turné i v Evropě. Vystoupila také
v našem městě v červnu 2012 se svými studentkami z Konzer-
vatoře Pardubice v Divišově vile, článek vyšel v Roštu - „Hudba

v Divišově vile“ na str. 33 (Rošt 7/8 2012). O hudební činnosti
Ivy Kramperové vyšel rovněž článek „Prosinec 2012 v Divišo-
vě vile“ na straně 36 v Roštu 3/2013.

Vivaldiho ‚Čtvero ročních období' jsou programní koncerty
opatřené mimořádně podrobnou slovní osnovou - a přitom jsou
hudebně naprosto soběstačné. Čtyři půvabné italské sonety
autora dnes neznámého provázejí Vivaldiho koncerty. Jednot-
livé úryvky jejich textů jsou ještě navíc vepsány do partitury
jako orientační body hudebního líčení. Texty jsou uvedeny tak,
jak jsou rozděleny mezi jednotlivé věty a v podání Alfréda Strejč-
ka zní s hudbou dokonale. 

Skvělý přednes špičkového interpreta poezie a prózy Alfré-
da Strejčka, pedagoga uměleckého přednesu, držitele nejvyš-
šího ocenění v tomto oboru - Křišsálové růže, se do povědomí
posluchačů v Přelouči k hudbě Vivaldiho natrvalo zapsal svým
nezaměnitelným podmanivým hlasem. 

Marcela Danihelková

Pardubice - Novou službu pro občany využívající autobu-
sovou dopravu připravil Pardubický kraj. Změny v časech
a trasách autobusových linek lidé nově najdou na stránkách
www.pardubickykraj.cz/dopravni-informace. Odkaz je také
umístěn přímo na hlavní webové stránce kraje v rubrice
Nepřehlédněte. 

Divišova vila od 5. dubna 2014 patří tvorbě malíře Petra
Bernarda. Z obrazů je zřetelný cit a vztah k přírodě - k lesům,
vodě, kamenům květům…, to uvidí na olejomalbách návštěv-
ník umělcovy výstavy v Přelouči.

„Je to taková komornější tvorba se směřováním k dojmu
z barev“: říká o své práci výtvarník Petr Bernard. Jeho celý život-
ní příběh všem příznivcům výtvarného umění přiblížila v Di-
višově vile paní učitelka Anna Kubátová. 

Dvacet let bydlí pan Bernard ve Křetíně a v Divišově vile
představuje práce převážně z posledního období, připomněla,
že malíř pochází z Česko-saského Švýcarska. Základní výtvar-
né vzdělání získal v Děčíně u akademického malíře Břetislava
Kmenta. Školní léta postupně trávil na kouzelném zámečku
u Klatov, na Hané v Prostějově a v Brně. Během těchto let, kdy
prochází zcela rozdílnými typy naší krajiny, uzrává jeho pohled
na ni. Hledá v ní stále častěji námět pro vlastní tvorbu. Při prá-
ci pro Archeologický ústav Akademii Věd v Brně na kartografii,
grafické dokumentaci nálezů a ilustracích k publikacím získá-
vá jeho zaujetí naší krajinou další hlubší kořeny. Petr Bernard
začal s kreslením již ve školních lavicích. Zejména kariková-

ním všeho a všech, zvláště pedagogů na linkovaném papíře
školních sešitů. V pozdější době pouze přidal ještě používání
pastelů a barev a linkovaný papír zaměnil za karton a plátno.
V posledních letech pracuje téměř výhradně s olejovými barva-
mi. Zkušenosti čerpá z odborné literatury, studiem prací zku-
šených a zkušenějších malířů, ale i vlastní tvorbou. Stálou
inspirací mu zůstává krajina Čech a Moravy se svou neucho-
pitelnou, ale jedinečnou poetičností. Díky její malebnosti na-
chází stále nové a nové podněty. Díky podpoře rodiny a toleran-
cí okolí své práce vystavuje společně se svými přáteli, nebo na
autorských výstavách. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách
u nás i v zahraničí.

Vernisáž měla díky líbivým exponátům, příjemným hostům,
také dobré hudbě, která zazněla z violy šestnáctiletého Štěpá-
na Kvocha velký úspěch. Hudební nástroj - svou violu, Štěpán
ovládá s jistotou hudebně nadaného studenta Konzervatoře
Pardubice, kde studuje u prof. Milana Řeháka. Hudební talent
stále uplatňuje a rozvíjí i v přeloučském pěveckém souboru
Plamen. 

Marcela Danihelková
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Inspirující barevné obrazy Petra Bernarda 
v Divišově vile

Hudební jaro v Přelouči 

O změnách 
autobusových linek 

informuje i web kraje



Před dvěma týdny jsem se se svými spolužáky zúčastnila
Jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem. Byl to první ročník
v České republice, který byl spojený s výstavou chovatelství.
Festival probíhal od středy do neděle. Jeho program byl zajíma-
vý nejen pro znalce jezdeckého sportu, ale i pro diváky nejez-
decké společnosti. Náplní byly ukázky veškerých stylů a dis-
ciplín, které se jezdí u nás i ve světě, jako např. parkurové
skákání, drezurní ježdění, para drezury, voltiž, spřežení a en-
duranční ježdění. Dominujícím však bylo parkurové skákání,
při kterém se jezdci dostali až do výšky stupně ST* (135 cm).
V průběhu festivalu nás navštívil pan Aleš Opatrný, čerstvý ví-
těz CSIO Warshava a jeden z nejlepších jezdců naší „Matičky
české.“ Zhlédli jsme také nejlepšího českého voltižního jezdce,
který nám předvedl svůj um.

Náš každodenní úkol spočíval v připravování kolbiště. Kaž-
dé ráno jsme nachystali parkurové skoky, odpoledne jsme je
uklidili a připravili plac pro drezurní jezdce. Po skončení zá-
vodů jsme potom sklízeli drezurní obdélník a chystali jsme
maratonové překážky pro závody spřežení. Ačkoliv byl pro nás
festival fyzicky velmi náročný, obohatili jsme se o nové zku-

šenosti a poznatky, které se nám v pozdější praxi budou do-
zajista hodit. 

Julie Fedorová, žákyně druhého ročníku

Zleva: Lukáš Havránek, Dana Dáňová, Sabina Bádalová,
Ondřej Babčák, Julie Fedorová, Veronika Pakostová, 

učitel odborného výcviku Petr Pazderka

Ve dnech 17. - 20. 3. 2014 proběhlo poslední setkání part-
nerských škol v rámci projektu Leonardo da Vinci, jenž vznikl
pod záštitou Evropské unie. Naším cílem byla partnerská ško-
la v německém Münsingenu, do které jsme dorazili po dlouhé
osmihodinové cestě autem. Městečko bylo velké asi jako Pře-
louč. Ačkoliv jsme byli jen pár set kilometrů od domova, vše
bylo jiné. Nacházeli jsme se v tzv. oblasti Biosphärenreservat,
tudíž všechny potraviny, které jsme v tomto regionu snědli, by-
ly „bio“. Pravdou je, že jídlo bylo skutečně výborné, zejména
pak bohaté a rozmanité snídaně v místním hotelu opravdu
stály za to. Během následujících dvou dnů jsme navštívili ně-
kolik stájí a poznali nové technologie ustájení koní. Největší
atrakcí se stal známý hřebčín Marbach, který slouží jako hlav-
ní pracoviště pro žáky z tamější školy. Další den jsme navští-

vili soukromou stáj koní Neuffen zařízenou v harmonickém
stylu Feng - Shui. Poslední den jsme zhlédli stáj „Hit Aktivstall“
v Kastensee v blízkosti Mnichova. Zde bylo předvedeno netra-
diční volné ustájení koní s ohledem na splnění všech jejich
požadavků. Každý den se konaly společné večeře a při ochut-
návání místních specialit jsme měli možnost komunikovat se
zahraničními studenty. Já i moji spolužáci jsme moc rádi, že
jsme mohli poznat jiný kraj, jiné typy stájí, koní, ochutnat za-
hraniční kuchyni a trochu potrénovat německý i anglický jazyk.

Tereza Andrišová, 
žákyně třetího ročníku
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Projekt Leonardo da Vinci - setkání v Německu

Jezdecký festival Lysá nad Labem
19. — 23. 3. 2014



Noc kostelů 2014
Myšlenka otevřít kostely v noci vzni-

kla před devíti lety ve Vídni, kde také
v roce 2005 proběhla první Noc koste-
lů - „Lange Nacht der Kirchen“. V roce
2009 se touto zahraniční zkušeností in-
spirovali pořadatelé v České republice
a poprvé pozvali širokou veřejnost na
noční program do několika otevřených
kostelů. Zájem návštěvníků o první roč-
ník Noci kostelů povzbudil zástupce
z mnoha dalších kostelů, a tak se již
v následujícím roce konala Noc kostelů
v celé České republice.

Také letos je možné navštívit v Pře-
louči kostel sv. Jakuba a to již po páté.
Na program Noci kostelů, která se koná
v pátek 23. května 2014, jste srdečně
zváni.

Lucie Hadáčková,
pastorační asistentka farnosti Přelouč

Slovo k mottu
Noci kostelů 2014

„NechE jsou světla na nebeské
klenbě, aby oddělovala den a noc.

Budou na znamení časů, dnů a let.“ 
Gn 1,14

Vybraný citát letošní Noci kostelů nás
přenáší na počátek dějin světa a člově-
ka k jejich stvoření. Když biblický text
vypráví o jednotlivých dnech, ve kterých
vznikal svět, nechává nás pomyslně na-
hlížet pod ruce Stvořiteli a dovoluje nám,

abychom poznávali a objevovali Boží
úmysly. Neprobouzí jen naši zvědavost,
ale upřímnou touhu poznat smysl živo-
ta. Je zajímavé sledovat, jak je tato tou-
ha v nás stále přítomná a nemění se
s časem. Neztrácí na své intenzitě ani
v době, která se chlubí svou vyspělostí.
Když se tedy dívám na to, co vzniklo Bo-
žím přáním, nemohu se ubránit otázkám,

na které potřebuji znát odpověy, abych
pochopil svět i sám sebe.

Vím, že jsou různá místa, kde dnes
člověk hledá odpovědi po smyslu života.
Kde se ptá na existenci Boha, kterého
chce poznat více zblízka. A proto se už
tey vzdáleně dívám na ty, kteří využijí
Noc kostelů a přijdou na místa, která si
společenství věřících stavěla s úmyslem,
aby pro ně byla prostorem k setkání člo-
věka s Bohem. A tak bych si přál pro
všechny letošní poutníky do našich kos-
telů, aby se pro ně naplnilo letošní motto.
Aby mnozí objevili Světlo, které jim no-
vě zasvítí do života a osvětlí jim cestu, po
které jdou. Aby uprostřed nepřehlednos-
ti doby, dokázali oddělit dobré od toho
neužitečného, jako je oddělen den od
noci. A konečně také to, aby pro ně dny
a léta jejich života byly znamením Boží
blízkosti a požehnání.

Autorem slova k mottu Noci 
kostelů 2014 je P. Petr Bulvas,
biskupský delegát pro pastoraci
olomoucké arcidiecéze.

Máj je měsíc lásky
Milí přeloučští, prožíváme květen, pří-

roda se oblékla šatem krásnějším a čas
letí, první třetina roku 2014 je za námi.
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Program Noci kostelů
23. května 2014

17:50 - 18:00 

Rozezvučení zvonů 
v kostele sv. Jakuba

Slavnostní přivítání 

18:00 Liturgický rok v barvách 
a zpěvu

(chrámový sbor Ad libitum; 
slovem provede Ing. Miroslav Kumstýř)

20:00 - 21:00 Film Most

21:15 - 22:00 Putování za světlem
(ztišení se při svíčkách 
s doprovodem hudby)

Výstava

18:30 - 22:00 
Bible a její podoba 

(v prostorách márnice)

Prohlídky

18:30 - 22:00 Márnice

19:00 - 20:00 Kostel sv. Jakuba, 
varhany a zvony

1. Litanie od Jana Pavla II.
(podle encykliky Redemptoris Mater -

Matka Vykupitele)

Otče, věčná lásko, která jsi nám skr-
ze Marii dala Krista, smiluj se nad
námi. 

Kriste, tělo a krvi Panny Marie, smiluj
se nad námi. 

Duchu svatý, který jsi způsobil v Ma-
rii největší dílo milosti, smiluj se
nad námi. 

Maria, plná milosti, oroduj za nás.

Maria, jitřenko spásy, …

Maria, obraze a vzore církve, 

Maria, nejmilovanější matko církve, 

Maria, vůdkyně Božího lidu, 

Maria, slávo Boží milosti, 

Maria, vůdkyně pokorných a chudých,

Maria, vzore ve zkouškách víry, 

Maria, spojená s Kristem v nepocho-
pení a bolesti, 

Maria, věrná Kristu až do jeho smrti
na kříži, 

Maria, obraz a zrcadlo tajemství Krista,

Maria, matko Krista a matko lidí, 

Maria, dokonalá v obětování lásky, 

Maria, matko všech bratří v Kristu, 

Maria, mateřská prostřednice církve
a lidí, 

Maria, Kristova spolupracovnice na
spáse, 

Maria, matko oslaveného Pána, 

Maria, která nás vedeš k eucharistii, 

Beránku Boží, zrozený z Panny Ma-
rie, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, slávo Panny Marie, smi-
luj se nad námi.

Beránku Boží, pokoji a smíření člově-
ka, smiluj se nad námi.



Výročí řady našich hudebních sklada-
telů a interpretů spadají do let zakonče-
ných čtyřkou. Proto jsou chápány tradičně
jako Roky české hudby nejen u nás, ale
i v zahraničí. Jména Antonín Dvořák, Bed-

řich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Josef Suk, Jan
Dismas Zelenka a další se stala pojmy, které lidé rozpozná-
vají ve světě jako české.

Výročí s magickou čtyřkou se u nás poprvé slavilo v roce
1924, kdy uplynulo 100 let od narození Bedřicha Smetany. Po
válce došlo k rozšíření koncepce na českou hudbu jako tako-
vou. Je pozoruhodné, kolik českých hudebních skladatelů spa-
dá do tohoto výročí. 

Před 450 lety se narodil renesanční skladatel Kryštof Harant
z Polžic a Bezdružic. Letos uplyne 335 let od narození Jana
Dismase Zelenky a 330 let od narození Bohuslava Matěje Čer-
nohorského, dvou přestavitelů české barokní hudby. 

Vedle Bedřicha Smetany (1824-1884) si letos připomínáme
i Leoše Janáčka (1854-1928), Antonína Dvořáka (1841-1904)

a Josefa Suka (1874-1935). V Roce české hudby nelze opome-
nout ani hudební skladatele jako je Josef Bohuslav Foerster,
od jehož úmrtí letos uplyne 155 let, Bohuslav Martinů, kte-
rý zemřel před 55 lety a Petra Ebena, který by se letos dožil
85 let.

Česká republika disponuje také kvalitní nabídkou jazzu
a folklorních tradic, které získávají stále výraznější mezinárod-
ní ohlas. Letos uplyne 45 let od úmrtí Jiřího Šlitra, člena autor-
ské dvojice s Jiřím Suchým a 80 let od narození české jazzové
zpěvačky Evy Olmerové. Výčet zdaleka nekončí.

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster připravu-
je pro tento významný hudební rok repertoár převážně z děl
výročních hudebních skladatelů. Letos se sbor opět zúčastní
již 14.ročníku festivalu „Foerstrovy Osenice“, který se bude ko-
nat 31. května.

Hudba je reprezentativní součástí české kulturní identity.
Rok české hudby 2014 je program podpořený Ministerstvem
kultury ČR ve spolupráci s resorty školství, zahraničí a místní-
ho rozvoje. Chce využít nejen spontánního zvýšení zájmu o čes-
kou kulturu v zahraničí, ale podpořit finančně, organizačně
a propagačně také domácí prostředí.

D. Jiroutová
www.jbfoersterprelouc.estranky.cz
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Na sklonku dubna zapalujeme ohně
a stavíme májky, potom děkujeme za
dar míru, ale i maminkám za dar života
a péči. V tomto měsíci se budeme schá-
zet i v Přeloučské mariánské svatyni na
pobožnostech, nebos i Svaté pole se na-
chází na seznamu poutních míst. Mno-
zí vzpomínají na tyto pobožnosti z dět-
ství, protože byli zapojeni recitací básně
k Panně Marii u oltáře. Mariánská tra-
dice je stále živá, Marii, matku Ježíše opět
budeme uctívat nejenom Přelouči ale
i věřící na Chlumku u Luže, na Svaté Ho-
ře, na Hostýně, na celém světě i v našich
rodinách a srdcích. Přijyte i vy se modlit
každou sobotu v 18:00 na svatém Poli.
A děkujme za dar lásky a získávejme ji
od Boha a prožívejme skrze božské i lid-
ské ctnosti, vděčnost, odpouštění, štěd-

rost, oběs ... „Láska je vynalézavá“. Požeh-
naný květen přeje Váš   Pilka Lubomír

Efezský koncil
Do velkých teologických sporů prv-

ních století o božství Krista byla zahr-
nuta také Marie. To dokazuje, jak úzce
byla spjata ve vědomí tehdejší církve
s Kristem. V roce 431 se v Efezu v Malé

Asii konal 3. všeobecný koncil. Jeho zá-
věry jsou dodnes dodržovány jako prav-
dy víry i nekatolickými křessanskými cír-
kvemi. Tehdy šlo především o to, aby se
prověřilo bludné učení jistého Nestoria,
který popíral božskost Krista a tvrdil, že
Ježíš byl jen člověk. Jednoznačně bylo
ale rozhodnuto pro víru v božskost Kris-
ta. Proto směla být Marie právem nazý-
vána „matkou Boží“.

Rok české hudby 2014 

Inzerce



Tisková informace - 9. dubna 2014

Den otevřených dveří u hasičů
Přijyte na Den otevřených dveří k hasičům 16. a 17. května

2014 od 9 do 13 hodin na centrální stanici v Pardubicích, Tep-
lého 1526.

Po dva dny je pro vás připraven bohatý program: 
" ukázka práce hasičské lezecké skupiny
" vyproštění osob z havarovaného vozidla - složky integrova-

ného záchranného systému
" ukázka práce kynologické skupiny 
" ukázka výcviku jízdního oddílu Městské policie Pardubice 
" ukázka bezpilotního vrtulníku (dron)
" hašení hořícího automobilu 
" historická požární technika
" stánek BESIP

Den otevřených dveří se koná za účasti:
HZS Pardubického kraje, Zdravotnické záchranné služby

Pardubického kraje, Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Boh-
daneč, Městské policie Pardubice, Kynologické brigády Pardu-
bice, SDH Pardubice, DronFilm.cz a Besip a.s.

por. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

Jestliže se nezmění naše bezohlednost a dopravní chová-
ní, asi budou muset výrobci sanitek začít montovat na předek
vozidla nějakou radlici na rozhrnování lidí. „Co to je za blábol?“
mohl by se někdo zeptat. Není to blábol, napsat tuto myšlen-
ku mne přivedlo několik případů z poslední doby. 

Je to asi měsíc, co jsem byl svědkem následující situace:
„Blikající a houkající“ sanitka přijížděla ke světelně řízené
křižovatce v Pardubicích. Ostatní vozidla jí umožnila průjezd
avšak chodci na přechodu nikoliv. A tak si zoufalý řidič sanit-
ky za velmi nízké rychlosti doslova „razil“ cestu mezi udivený-
mi a naštvanými chodci, kteří nejenže mu stále vstupovali do
cesty, ale i ho častovali nevybíravými nadávkami a gesty. Jeden,
asi patnáctiletý mladík s velkými sluchátky na uších, sanisáko-
vu „troufalost“ odměnil kopnutím do zadních dveří vozu. Po-
dobnou scénu (vyjma kopance do dveří) jsem pozoroval o týden
později v Kolíně a krátce nato v Praze. Je málo pravděpodobné,
že by se jednalo o stejnou skupinu chodců a proto pokládám
za vhodné, připomenout několik věcí.

Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na
vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy (třeba
sanitka); nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozov-
ce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel.
Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali
může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích. Tohle všechno platí
i v případě, že chodec vstupuje na přechod pro chodce říze-
ný světelnou signalizací! Řidič „houkající“ sanitky není povi-
nen dodržovat mimo jiné signály světelně řízené křižovatky.
Čili to, že má přechod zelenou, neznamená výhradní právo
chodce vstoupit na přechod, a ještě si jej vynucovat na „hou-
kající“ sanitce! Jeden starší pán, svědek pardubického inciden-
tu, řekl: „Kéž by někdo blokoval sanitku, až poveze někoho z těch,
kdo blokuje nyní!“ To mi ale připadá cynické a tak věřím, že bu-
de lepší, když se alespoň zamyslíme nad tímto článkem. 

Ing. Martin Moravec, Ph.D.
dopravní specialista 
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
PARDUBICKÉHO KRAJE

Sanitka s radlicí



Jaro přišlo letos dříve, ale členy AMV nezaskočilo. Aby zís-
kali inspiraci pro novou sezonu, uskutečnili 15. 3. výlet do Ná-
rodního technického muzea v Praze. Již v 8 hodin ráno odjížděl
autobus se 40 zájemci z řad členů AMV do Prahy. Technické
muzeum po rekonstrukci nabízí zajímavou podívanou nejen
pro milovníky historických vozidel a motocyklů, ale k vidění jsou
i další expozice. Na své si přišli fandové astrologie, hornictví, ku-
chyňského nářadí, fotomaterialů, letectví a dalších technických
oborů. Nás ale nejvíce zaujala stará vozidla a motocykly, ob-
zvlášs zajímavé byly 2 výstavy konané zde jen dočasně. Před-
stavují se tu vozy Praga a motocykly Ogar. Byli jsme nadšeni!
Vidět tolik skvostů na jednom místě se nepodaří každý rok!
A tak jsme se z Prahy vraceli s krásnými zážitky, vzpomínka-
mi a obdivem k precizní práci našich předků.

Na co se chystáme v nové sezoně 2014?
Po testaci historických vozidel (uskutečnila se 29. 3.)
26. 4. - Zahájení veteránské sezóny - 3. ročník vzpomínko-

vé jízdy J. Josífa - letos směr Kutná Hora
31. 5. - 1. 6. - Aviatická pout Pardubice 
9. 8. - Stadion cup Břehy

30. 8. - 7. ročník Rallye Železné hory

K tomu patří i účast na dalších akcích našich kolegů a ji-
ných klubů v okolí.

Přejeme našim členům hodně úspěšných jízd se svými
motoristickými „miláčky“ a divákům na trati co nejvíce hezkých
zážitků.

JH

Pardubice - Finanční prostředky určené na Program obno-
vy venkova jsou dotace na financování běžného a inves-
tičního rozvoje obcí, měst, svazků obcí a Místních akčních
skupin Pardubického kraje. „Zastupitelstvo i letos schvá-
lilo podporu v rámci Programu obnovy venkova. Celkem
330 obcím a svazkům obcí vyplatíme necelých 35 milionů
korun,“ sdělil krajský radní pro životní prostředí, zeměděl-
ství a venkov Václav Kroutil. 

Peníze tak zaplatí například výstavbu, rekonstrukci či údrž-
bu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obec-
ního majetku, úpravy veřejných prostranství a údržbu veřejné
zeleně nebo výstavbu či opravu místních komunikací a chodní-
ků a podobně.

Současně zastupitelstvo odsouhlasilo podporu obcím, kte-
ré zřizují malou nebo pojízdnou prodejnu. „V letošním roce
podpoříme malé prodejny ve 37 obcích celkovou částkou
1,473 milionu korun. Díky těmto prostředkům se v malých
vesničkách daří udržet v činnosti obchody se základními dru-
hy potravin,“ uvedl radní Kroutil, podle kterého se ukazuje, že
podpora obchůdků na venkově je naprosto nezbytná a vnímá
jej také jako významné preventivní sociální opatření. 

Dotační titul je jedním z pilířů Programu obnovy venkova
Pardubického kraje. V roce 2009 kraj rozdělil 454 tisíc korun.
Z čísel je patrné, že se zvýšil zájem a povědomí obcí o tento
druh pomoci.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů  
Pardubického kraje

24. března se sešli zástupci jednotlivých oddílů Sokola na
valné hromadě, aby zhodnotili uplynulý cvičební rok, ve kte-
rém oslavila jednota 125. výročí založení Sokola v Přelouči.
Přednesené zprávy o činnosti oddílu basketbalu, volejbalu, stol-
ního tenisu, gymnastiky a všestrannosti, rovněž i zprávy komi-

se kontrolní a kulturní vyzněly vesměs kladně a optimisticky.
Nejvíce potěšil všechny přítomné bratr Miroslav Brebera, když
ve své zprávě o hospodaření vyslovil větu „Hospodařili jsme
dobře.“ Znamená to, že nový rok začal bez dluhů, a tak lze
pokračovat v údržbě a modernizaci sokolovny. V té souvislos-
ti je nutné poděkovat za finanční podporu městu Přelouč a za
sponzorskou pomoc bratru Jaromíru Čermákovi. Dobré vzta-
hy s městem i s vedením župy Pippichovy potvrdily ve svých
příspěvcích v rozpravě přítomná starostka města, Bc. Irena Bu-
rešová a tajemnice župy, sestra Ing. Lenka Pařízková.
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Valná hromada
T. J. Sokol Přelouč

Nová sezóna 
AMV Přelouč

Program obnovy venkova
rozdělí necelých 35 milionů, 

podpoří i malé prodejny
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Po dlouhých letech a díky novému sociálnímu zázemí se
k nám opět vrátil svazový projekt HPD určený pro základní
a střední školy. V letošním roce nám bylo přiděleno okresní
kolo středních škol. Zatím proběhla utkání v základních sku-
pinách a finále nás čeká v úterý 29. 4.

V úterý 22. 4. ve skupině A jsme viděli spíše styl hokejový,
nebos účastníci měli na soupiskách hodně „ledařů“. Nakonec
si postup vybojovaly SOU Plynárenské Pce a SOŠ Cestovního
ruchu Pce. Za branami finále zůstali nejen domácí GY a SOU
Přelouč, ale také GY Dašická Pce.

Ve středu 23. 4. ve skupině B už byli soupisky spíše hokej-
balové, což bylo viditelně znát i na výstrojích hráčů. Postup si vy-
bojovali SPŠE Pce a možná trochu překvapivě, ale zaslouženě
i SPŠ Chemická Pce. Černý postup zůstal na jednoho z favoritů
GY Mozartova Pce a také na SŠPaS Pce.V sestavách se objevili
také dívky, a to členka Svítkova Stars (GY Mozartova) Gregoro-
vá a Přeloučská ROŠTěnka Robová (SPŠCH). Musíme také všech-
ny týmy pochválit za slušné chování při soubojích mezi man-
tinely a také za to, že přispěli k pohodovému průběhu obou
hracích dnů. Uvidíme, kdo se bude radovat po finále z postu-
pu do krajského kola. - Martin Šmíd - 

HOKEJBAL PROTI DROGÁM 2014!

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

na pokračování úspěšného pořadu

Večer s videokronikou 
města Přelouče

dne 27. května 2014 od 18.00 hodin
ve velkém sále Občanské záložny Přelouč

Vstup zdarma

Inzerce

Inzerce
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