


14. schůze Rady města Přelouče
se konala v úterý 7. 4. 2015 ve velké za-
sedací místnosti MěÚ. Zastupitelstvu rad-
ní doporučili schválit další postup při
uplatnění územního plánu v lokalitě lo-
henicko-mělických písníků - připravit pod-
klady pro navržení odpisu zásob, poříze-
ní územní studie a připravit návrh na
pořízení změny územního plánu. Strate-
gický plán rozvoje města z roku 2014 se
zabývá životními podmínkami Přelouče.
Za klíčové považuje investice do volno-
časových aktivit a do nich zahrnuje i plo-
chy přírodní rekreace u lohenicko-mě-
lických písníků. Část území písníků byla
již předchozími územními plány určena
k využití na plochy přírodní rekreace, ne-
byly ale stanoveny zásady jejich využívá-
ní, umísRování staveb, řešení dopravní-
ho připojení, napojení na sítě technické
infrastruktury apod. Plnohodnotné využí-
vání lokality omezuje chráněné ložisko
štěrkopísku na severní straně vodních
ploch, v kterém státní orgány dlouhodo-
bě odmítaly jakékoliv zásahy. Při pro-
jednávání nového územního plánu se
podařilo prolomit dlouhodobé odmítavé
stanovisko státních orgánů, a u části úze-

mí na severním břehu písníků povolit do-
časné stavby sloužící k rekreaci. Případ-
ná změna územního plánu by měla pro-
jednat i jiné záměry či požadavky. Zahá-
jení bude možné nejdříve v příštím roce.

Dále rada města schválila výzvu k po-
dání nabídky a prokázání kvalifikace -
zadávací dokumentaci k veřejné zakáz-
ce „Interiér a stavební akustika kinosálu“.

Byla také schválena smlouva o dílo
na vypracování projektové dokumenta-
ce pro sloučení územní a stavební řízení
na přístavbu Mateřské školy Přelouč, Za
Fontánou s Architektonickou kanceláří
Ing. Arch. Pavla Maléře, CSc., Pardubice
za cenu 363.000,- Kč s DPH. V souvis-
losti se záměrem na rozšíření kapacity
Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou je
předkládán radě města návrh smlouvy
o dílo na vypracování potřebné projek-
tové dokumentace se zpracovatelem již
dříve vytvořené studie tohoto rozšíření.
Vzhledem k současnému nedostatku fi-
nančních prostředků v rozpočtu města na
rok 2015 je prozatím smluvně zajišRová-
na projektová dokumentace pro získání
stavebního povolení, další stupeň doku-
mentace pro realizaci stavby bude mu-

set být řešen po uvolnění potřebných fi-
nančních prostředků dodatkem k této
smlouvě. 

Ze zápisu jednání sportovní komise
dne 30. 3. 2015 vyplývají tyto informace:
proběhla diskuze, která se týkala žákov-
ského fotbalového turnaje v tomto roce.
Vzhledem k podané žádosti o dotaci je
nutné počkat na případné schválení popř.
neschválení dotace do konce dubna
2015. V případě schválení jsou pořadate-
lé turnaje připraveni řešit ve spoluprá-
ci s městem změny v organizaci tohoto
turnaje. 

Stav sokolovny v Přelouči - v této bu-
dově je již několik let poměrně žalost-
ný stav hlavně sociálních zařízení, pří-
padní zájemci o pronájem jsou často
předem odrazeni stavem pronajímaných
místností. Je zřejmé, že se jedná o histo-
rickou budovu, která má velké náklady
na údržbu a provoz. Přesto nelze Soko-
lu upřít snahu o postupnou rekonstruk-
ci objektu - výměna oken, obložení stěn
apod. 

V komisi také zazněl požadavek flor-
balistů ve sportovní hale na montáž Wi-
fi připojení. Zápisy z utkání se provádí
on-line a u stolku časoměřičů, který je
uprostřed haly, není možnost připojení
na internet. 
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! Zprávy z radnice 

RADA MĚSTA PŘELOUČE

III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče se konalo 16. 4.
2015 v zasedací místnosti MěÚ Přelouč. V úvodu projednali
zastupitelé zprávu o činnosti rady města v období mezi II.
a III. zasedáním zastupitelstva. Dále byly projednány návrhy
a stanoviska výborů majetkového, finančního a kontrolního. 

Zamítnut byl návrh části zastupitelů doporučující řediteli TS
pořízení monitorovacího zařízení ke sledování pohybu vozidel
Technických služeb města Přelouče. Rada města svým usnese-
ním č. 13/36 doporučila zastupitelstvu města zamítnout návrh
na pořízení monitorovacího zařízení vozidel TS s tím, že je rov-
něž přesvědčena o nadbytečnosti takto komplexního systému.
Kontrolu činností jednotlivých pracovníků a pohybu vozidel je
schopna organizace zajistit vlastními vnitřními mechanizmy,
tel. spojením a zadáváním jednoznačných denních, resp. ope-
rativních úkolů. Zjištění případných prohřešků (černé jízdy, pro-
stoje, neúměrně zvýšená průměrná spotřeba PHM) je jen otáz-
kou času (pracovníci se pohybují na sledovaném území). 

Zastupitelstvo rovněž schválilo další postup při uplatnění
územního plánu v lokalitě lohenicko-mělických písníků - připra-
vit podklady pro navržení odpisu zásob, pořízení územní stu-
die a připravit návrh na pořízení změny územního plánu. Při
projednávání nového územního plánu se podařilo prolomit dlou-

hodobé odmítavé stanovisko státních orgánů a u části území
na severním břehu písníků povolit dočasné stavby sloužící k re-
kreaci. 

Důležitým bodem jednání byla žádost občanů o řešení vý-
stavby komunikace v Lohenicích. Stavebníci 9 nových rodin-
ných domů v Lohenicích se na město obrátili se žádostí o reali-
zaci a finanční výpomoc při vybudování příjezdové komunikace
k nově vystavěným, či rozestavěným rodinným domkům. Po
projednání rada města doporučuje zastupitelstvu vybudovat
v dotčené lokalitě novou veřejnou komunikaci, respektive za-
hájit její výstavbu vybudováním pouze podkladní vrstvy ko-
munikace, uzpůsobené pro používání, bez vrchních živičných
vrstev. Územní plán v této lokalitě umožňuje výstavbu dalších
rodinných domů a je téměř jistota, že po vybudování příjezdo-
vé komunikace bude zahájena výstavba dalších min. 10 no-
vých rodinných domků na protější straně této komunikace. Do-
budování komunikace by bylo provedeno až po dokončení všech
cca 20 rodinných domků. Vybudováním 1. etapy tj. podklad-
ní vrstvy komunikace bude splněna podmínka příslušné vy-
hlášky ke stavebnímu zákonu a dobudovávané rodinné domy
budou moci být zkolaudovány. Tímto postupem město umožní
cca 20 mladým rodinám řešit svoji potřebu bydlení. Zastupitel-
stvo bere na vědomí žádost vlastníků stavebních parcel v Lohe-
nicích a souhlasí s navrženým řešením výstavby komunikace.

Zastupitelstvo také schválilo rozpočtové opatření č. 2
rozpočtu města pro rok 2015 s tím, že příjmy budou činit

Zastupitelstvo



152.053 tis. Kč a výdaje budou činit 165.948 tis. Kč. Schodek
rozpočtu ve výši 13.895 tis. Kč bude pokryt financemi z minu-
lých let. 

Zastupitelstvo města také schvaluje a vydává obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 2/2015 k zabezpečení místních záležitos-
tí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřej-
ných prostranství. Zásadní změnou vyhlášky je upravený čl. 10
odst. 1: „Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na ve-
řejných prostranstvích v k.ú. Přelouč, a to po celé délce ulic
Tůmy Přeloučského, Sladovní, Československé armády a Obrán-
ců míru. Na veřejných prostranstvích v k.ú. Přelouč, a to po ce-
lé délce ulic Havlíčkova a Hradecká se zakazuje konzumace
alkoholu v době od 22:00 - 6:00 následujícího dne“. Dále se
zakazuje konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích
v okruhu do 50 m od škol a školských zařízení, veřejných
budov a sociálních a zdravotnických zařízení a to z důvodu
závažného narušování místních záležitostí veřejného pořád-
ku - - rušení nočního klidu, konzumace alkoholu na ve-
řejném prostranství, výtržnosti. Konzumace alkoholu lze na
některých veřejných prostranstvích zakázat, pokud se jedná
o činnost, která v konkrétních místních podmínkách obce do-
sahuje takové intenzity, aby ji bylo možné reálně považovat za
závažné narušení místních záležitostí veřejného pořádku. Dá-

le zastupitelstvo schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2015, již se stanoví místa a čas, na kterých lze provozo-
vat sázkové hry. V čl. 4 bylo stanovení doby, kdy lze sázkové
hry provozovat omezeno takto - neděle-čtvrtek od 6.00 hod -
24.00, pátek a sobota od 6hod - 02 hod. Schválena byla i
obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o regulaci provozní do-
by pohostinských provozoven. Provozní doba pohostinských
provozoven (včetně stánků rychlého občerstvení - byla stano-
vena takto: neděle-čtvrtek od 6 hod do 24.00 hod, pátek a so-
bota a den předcházející státnímu svátku, dni pracovního klidu
nebo pracovního volna od 6.00hod do 2.00 hod ranních ná-
sledujícího dne. Z časového omezení stanoveného vyhláškou
může rada udělovat výjimky na základě podané písemné
žádosti. Aby byl dodržen princip proporcionality, vztahuje se
vyhláška na celé území města včetně místních částí. Tím se za-
brání stížnostem některých provozovatelů pohostinských zaří-
zení, že jsou vyhláškou diskriminováni. 

Zastupitelstvo města projednalo i zprávu k záměru zalo-
žení spolku obcí Pardubická labská za účelem realizace cyklo-
stezky Pardubice-Týnec nad Labem a schválilo záměr, aby se
město Přelouč stalo členem tohoto spolku za předpokladu roč-
ního finančního plnění 35.000,- Kč, jakožto členského příspěvku.

mh
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V souvislosti s množícími se dotazy ze strany občanů ohled-
ně osvobození od místního poplatku stanoveného v čl. 6
písm. f) obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažqování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálního odpadu, sděluje

věcně příslušné Oddělení pohledávek a přestupků městského
úřadu Přelouč, že osvobození od místního poplatku v tom-
to případě lze uplatnit pouze pokud je postupováno dle zá-
kona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů.

Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o tašky na třídě-
ní odpadu do domácnosti, že jejich zásoba se již zmenšuje,
a proto by si měli s úhradou poplatku pospíšit. Jednu sadu ta-
šek na jednu domácnost obdržíte po zaplacení poplatku za
komunální odpad a po vyplnění potvrzení o převzetí při plat-
bě v hotovosti přímo na pokladně. Při platbě na účet města
si sadu tašek můžete vyzvednout v kanceláři odboru životního
prostředí (4. patro, číslo dveří 4.13). Každá sada obsahuje tři
barevně odlišené omyvatelné tašky - modrou na papír, zelenou
na sklo a žlutou na plast. S tím rozdílem, že v našem městě
se do žluté tašky, stejně jako do žlutého kontejneru, odkládá
i tetrapak (nápojový karton), a ze zelené tašky je třeba před
vhozením do zeleného nebo bílého zvonu sklo rozlišit na ba-
revné a bílé (čiré). 

Děkujeme občanům za spolupráci a věříme, že Vám tašky
usnadní systém domácího třídění, že dojde k nárůstu množství

vytříděného využitelného odpadu a že se do třídění zapojí i do-
mácnosti, které dosud netřídí. 

Upřesnění k osvobození od místního poplatku za provoz
systému shromažIování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zásoba tašek na třídění odpadu se tenčí



Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve speciali-
zované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsa-
hují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně
skončí na skládkách desítky kilogramů. 

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putu-

je do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně na-
hrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineár-
ní zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti.
Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny
než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do

koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajiš-
Ruje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného
odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i prů-
myslová svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat,
střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.

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

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nej-

bližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob,
kterých EKOLAMP rozmístil již více než 1700 a každý rok při-
bývají další. Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a řa-
dě firem. Více informací o rozmístění sběrných nádob a správ-
né likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.

Městský úřad Přelouč má malou sběrnou nádobu umístě-
nou v budově městského úřadu na chodbě ve čtvrtém patře
před kanceláří odboru životního prostředí. Sběrný dvůr, který
se nachází v ulici Pardubické 1630, je otevřený ve dnech: 

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

Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům
podnikajícím v katastru obce.
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Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob,
aby nezamořily životní prostředí

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 2015 v 10 hodin
vzpomenou u památníku bojovníků 

proti fašismu a rasismu

70. 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.



Na své schůzi dne 23. března 2015
schválila rada města výsledky prvních
dvou výběrových řízení, organizovaných
odborem správy majetku v letošním roce.

V následujících dvou měsících by mě-
ly být vydlážděny cesty v parku v části
za budovou Občanské záložny včetně
opravy problematických svahových cest
k mostku přes potok Švarcavu a rekon-
struována část dešRové kanalizace v Ja-
selské ulici u nové budovy společnos-
ti KIEKERT CS, s. r. o. I když obě stavby
způsobí občanům dočasně komplikace
(například bude uzavřen přístup přes
park od sportovního stadionu do Hradec-
ké ulice a na Masarykovo náměstí), po
jejich dokončení se odstraní část stáva-
jících nedostatků v životě města.

A jak postupují rozpracované akce?

Do parku u Kynterů se vrátily oprave-
né lavičky. Nové dubové lamely snad ně-
jaký čas vydrží. Zbytek původních ještě
čeká nátěr.

Dlažby v parku Jana Dítěte jsou již
z pohledu z ulice hotové. Dál se bude
postupovat směrem ke vchodu za budo-
vou a oběma cestami dolů ke Švarcavě.

Na kině je už i neodborným okem vi-
dět postup prací. Ze dvora jsou hotové
venkovní omítky a z ulice se začíná za-
teplovat polystyrenovými deskami.
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Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč 

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

údaje ze statistiky obcí z IS Okpráce

Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc březen 2015 byla v ob-
cích: Hlavečník 12,4 %, Strašov 10,7 %, Labské Chrčice 10,1 %,
Turkovice 8,8 %, Stojice 8,6 %, Újezd u Přelouče 8,1 %.

Statistika nezaměstnanosti — 
okres Pardubice 3/2015 

K 31. 3. 2015 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardu-
bice 5 632 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evido-
váno 1 791 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní
místo pak připadali 3,1 uchazeče. 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 4,9 %.

Nezaměstnanosti v regionech v okrese Pardubice:

Holice 4,2 %         
Pardubice 4,7 %         
Přelouč 6,0 %

Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz

Kontakty:

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,
jaro máme v plném proudu a mnoho z nás oprašuje na zimu
uložená kola a možná si ani neuvědomují, že s výměnou do-
pravního prostředku z čtyřkolového na dvoukolový, zůstávají
stále řidičem!

Připomeňme si tedy základní pravidla chování řidičů a os-
tatních účastníků provozu na pozemní komunikaci:
"chovat se ohleduplně a ukázněně, neohrožo-

vat život, zdraví nebo majetek jiných osob nebo
svůj vlastní

"přizpůsobit své chování stavu komunikace, pově-
trnostním podmínkám, svým schopnostem a zdra-
votnímu stavu

" řídit se pravidly provozu, pokyny policistů a osob
oprávněných k řízení provozu, světelnými signá-
ly, dopravními značkami a zařízeními

MEZI POVINNOSTI ŘIDIČE DÁLE PATŘÍ:
" věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci

v provozu
"umožnit chodci, který je na přechodu nebo

jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bez-
pečné přejití vozovky (ano i cyklista!) 

"snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozid-
lo před přechodem pro chodce, pokud tak
učiní řidiči před ním 

"podrobit se na výzvu stanovených osob (též
strážníka) kontrole, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou
návykovou látkou

CO ŘIDIČ NESMÍ?
"požít alkoholický nápoj nebo jinou návykovou látku bě-

hem jízdy nebo před jízdou, kdy může ještě být pod je-
jich vlivem

" řídit vozidlo, pokud je jeho schopnost k řízení snížena v dů-
sledku zdravotního stavu

"předat řízení vozidla osobě, která nesplňuje tyto podmínky
"držet v ruce nebo jiným způsobem telefon
"kouřit při jízdě na motocyklu, mopedu a jízdním kole

Toto jsou jen základní povinnosti všech řidičů, mezi kte-
ré patří i ti, co usedají na svá jízdní kola.

A CO POVINNOSTI CYKLISTŮ?
"mladší 18 let musí mít za jízdy ochrannou přilbu,
" je zakázáno jet bez držení řídítek nebo držet se jiného vo-

zidla, vést druhé jízdní kolo nebo zvíře, jet na jednomístném
kole ve dvou,

"nohy musí být na šlapadlech,
"za snížené viditelnosti musí být kolo řádně osvětleno a to:

cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsví-
cen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní
svítilnu se světlem červené barvy ne-
bo přerušovaným světlem červené bar-
vy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle
osvětlena, může cyklista použít náhradou
za světlomet svítilnu bílé barvy s přeru-
šovaným světlem.

Některé události uplynulých dní
Opilý bezdomovec

V dopoledních hodinách strážníci budili opilého bezdomov-
ce, který si ustlal u silnice, a odeslali ho k domovu. Odpoled-
ne byl objeven na jiném místě spící a stále velmi opilý.

Nachytaný zloděj
V odpoledních hodinách byl v místní prodej-

ně odchycen zloděj při krádeži zboží, kdy navíc
rozbil lahev alkoholu. Jelikož mladý muž neměl
ani peníze, ani doklad totožnosti, celá věc byla
předána Policii ČR.

Nalezená stříkačka
Po ránu byla oznámena na služebnu městské

policie v záhoně nalezená použitá injekční stříkač-
ka. Strážníci ji na místě odborně sebrali a umísti-
li do kontejneru k tomu určenému a převezli k li-
kvidaci.

Opilá žena
V podvečerních hodinách byla operačnímu MP oznámena

opilá žena u hlavní silnice. Strážnici tuto nám dobře známou
ženu vzbudili, převedli přes vozovku a poté co zvládla chůzi,
odeslali do místa trvalého bydliště.

Rodinná roztržka
Ve večerních hodinách byla hlídkou městské policie ve spo-

lupráci s Policií ČR řešena roztržka dvou rodin, kde došlo i na
fyzické napadení. Situace si vyžádala ošetření jednoho z mu-
žů, který měl poraněnou hlavu, proto byla na místo přivolána
i záchranná služba.

Pes na řetězu
Opakovaně byl řešen bígl uvázaný na dlouhém řetězu, kte-

rý se za nepřítomnosti majitele vždy namotal tak, že se nemohl
hýbat. Po dohodě s majitelem se mu podařilo nalézt novou,
lepší rodinu a prostředí, kde nemusí být neustále přivázán, má
společnost a možnost volného pohybu po zahradě.

Močící opilec
V nočních hodinách byl na kameře MDKS spatřen muž, jak

vynáší reklamní poutač místní restaurace do středu vozovky
a poté se jal jej pomočit. Po celou dobu byl monitorován do-
zorčím městské policie, který okamžitě vyslal hlídku prověřit
toto nepochopitelné chování. Na místě byl muž ztotožněn
a v dechu mu bylo naměřeno 2,28 promile. Z tohoto důvodu
nebyl řešen na místě, ale předvolán k dořešení přestupku na
služebnu MP po vystřízlivění.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:

tísňová linka 156 - ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952 
e-mail: mp@mestoprelouc.cz - neoznamovat akutní záležitosti,

které se musí řešit okamžitě

za městskou policii 
Bc. Radek Hrdý, velitel MP Přelouč
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Velikonoční jarmark

Vítězové soutěže O nejkrásnější velikonoční vajíčko

Velikonoční jarmark se konal 1. dubna odpoledne. Vyzdo-
bená budova 1. stupně v Kladenské ulici vítala návštěvníky už
z dálky pestrými fáborky. Uvnitř si mohl každý vybrat, zda si
nejdřív prohlédne exponáty soutěže O nejkrásnější velikonoč-
ní vajíčko, koupí hotové výrobky žáků nebo si sám něco vyro-
bí v některé z dílen. A na závěr sladká tečka! Více než 35 mami-
nek či babiček napeklo tolik dobrot, že v cukrárně „U Beránka“
bylo stále plno. Velmi jim děkujeme a jsme rádi, že i mezi rodi-
či je stále více těch, kteří jsou ochotni udělat nezištně něco
navíc. Velký dík patří také všem ostatním, dětem i dospělým,
kteří se na této velmi zdařilé akci podíleli. Výtěžek přijde do
pokladny KPŠ a bude použit pro potřeby dětí.

Mladí chemici
Žáci 9. ročníku se zapojili do projektové části soutěže Hle-

dáme nejlepšího chemika, kterou organizuje Střední průmyslo-
vá škola chemická v Pardubicích. Téma letošního 5. ročníku
bylo „Chemie a její slavní a významní…“ Když zjistili v zadá-
ní, že jedna z otázek je Víte, kdo je „otcem“ Semtexu?, vzali to
jako výzvu. VždyR u zrodu Semtexu stál přeloučský rodák Stani-
slav Brebera. V bádání o životě této osobnosti žákům pomohl
i jeho žijící bratr Miroslav, který jim poskytl rozhovor i řadu
osobních materiálů. Ve velmi silné konkurenci jejich projekt
„Ing. Brebera - SEMTEX“ sice nevyhrál, ale žáci pod vedením
Mgr. B. Prokopové si za výběr tématu, několikaměsíční pří-
pravu projektu i reprezentaci školy zaslouží velkou pochvalu. 

Z dubnového kalendáře
# Výchovný koncert České filharmonie v Rudolfinu pro žáky

2. stupně
# Představení Lháři v rámci předplatného do VČD
# Plavecký výcvik 2. A a 3. A
# Turnaje ve vybíjené a minikopané (2. stupeň) 
# Exkurze do přeloučského muzea (6. ročník), na Vyšehrad do

Prahy (5. ročník), do Kutné Hory (7. A), na výstavu Poklady
starého Egypta v Kolíně (6. ročník) a do IQ-landie v Liber-
ci (7. A)

8 Přeloučský ROŠT

! Přeloučské školství 

Základní škola Smetanova ul.

ZŠ Smetanova Přelouč
přijme od šk. roku 2015/16

$ vychovatele/lku školní družiny
(předpokládaný úvazek 0,75)

$ asistenta/tku pedagoga

Pracovní pozice lze po vzájemné dohodě
kombinovat.

Podrobnější informace na adrese školy.
Žádosti předkládejte do 5. 6. 2015.



Rozloučení se zimou
Netradiční rozloučení s paní Zimou jsme

prožili v Praze. I přes krátkou návštěvu hlav-
ního města jsme si ukázali něco málo z mno-
ha známých míst Prahy. Kdo nebyl na Vác-
lavském náměstí, jakoby v Praze nebyl. Děti
upoutala socha Václava IV. v nadživotní ve-
likosti. Prohlédli jsme si Prašnou bránu a do-
šli k cíli - k divadlu Hybernia, kde jsme zhlé-
dli představení Sněhová královna. Známý
pohádkový příběh byl přepracován do muzi-
kálové podoby. Hlavním dějem byla láska Ger-
dy a Kaye, ale v průběhu představení jsme se
seznámili i s dalšími novými postavami - se
zvířaty, čtyřmi ročními obdobími, postavami
dobra a zla. Nechyběly ani humorné situace
a především krásné melodie Zdeňka Bartáka.
V kostýmu Sněhové královny jsme poznali Ma-
hulenu Bočanovou, která právě ten den slavi-
la své narozeniny. Bylo dojemné, když jí celý
sál závěrem zazpíval společně s herci naroze-
ninovou písničku. Do slunečné jarní Přelouče
jsme si tak odvezli krásný kulturní zážitek.

Mgr. V. Šorfová

V Anglii
V půlce března jsme odjeli my, žáci 8.

a 9. tříd na 5ti denní pobyt v Londýně. Od
školy jsme jeli autobusem až do francouz-
ského přístavu Calais. Nalodili jsme se na tra-
jekt a probudili jsme se až ve Velké Británii.
Poté jsme se přesunuli autobusem do hlavní-
ho města Londýna, kde začal hon za památ-
kami. A na konci dne jsme si užili nádherný
výhled z London Eye. Večer nastal nejnapína-
vější bod dne - seznámení s rodinami, které
se o nás těch pár dní staraly. Každé ráno nás
rodiny přivezly k autobusu a my jsme jeli pro-
zkoumat další kouty Anglie.

Poslední den našeho pobytu v Anglii jsme
navštívili Greenwichský park s nultým poled-
níkem. Poté následovala procházka po Tower
Bridge přes řeku Temži, návštěva katedrály
Sv. Pavla, prohlídka Námořního muzea, po-
slední pohled na Queen’s House a odjezd
zpět domů. Výlet jsme si moc užili a děkuje-
me paním učitelkám, paní průvodkyni a pá-
nům řidičům za to, že to s námi vydrželi.
https://www.youtube.com/watch?v=Q5oo-
EGGMedA - video z Anglie 

D. Brožová, R. Havlíčková z 8. B

Fotosoutěž - Oblíbené zvíře
Naši žáci věnovali pozornost především

svým domácím mazlíčkům. Největší ohlas
vzbudila fotografie křečka pod lupou od Sáry
Soudkové z 9. B. Při lovu beze zbraní se vel-
mi pěkné snímky zvířat podařily Marušce Zna-
mínkové a Natálii Šípkové. 

Děkujeme všem, kteří do fotografické sou-
těže přispěli svými nápaditými záběry.

Mgr. J. Müllerová

Představení Rudolf II.
V pondělí 23. března proměnila tříčlenná

divadelní skupina naši tělocvičnu ve dvůr Ru-
dolfa II. Zajímavé a humorné vyprávění o jed-
nom z nejznámějších habsburských panovní-
ků v Čechách vtáhlo děti do doby renesance
a způsobu tehdejšího života šlechty i obyčej-
ných lidí. Do představení se zapojili také sa-
motní žáci. Kristýna Venclová a Štěpán Krejzl
se převlékli do dobových kostýmů vyšších spo-
lečenských vrstev a Matěj Kejklíček oblékl vý-
stroj rytíře. Josef Malík s Tomášem Valentou
zase vyzkoušeli dřívější školní výuku včetně
rákosky. Matěj Procházka dobře ví, jak bylo
potřebné vyučit se řemeslu, učňovskou zkou-
šku složil na výbornou.

Rudolf II. byl milovníkem umění a podpo-
rovatelem učenců. Na jeho císařský dvůr však
přijížděli nejen velcí umělci této doby, ale ta-
ké různí šarlatáni. Část vystoupení se proto
nesla v duchu alchymie a pokusů o výrobu
zlata nebo elixíru mládí. I přesto, že se elixír
kupodivu připravit nepodařilo, program jsme
si užili a těšíme se na další ukázku z našich
dějin.                                     Žáci 7. A

Velikonoční práce
Ve školní družině jsme si všichni připo-

mněli staré lidové tradice - děti barvily vejce,
zasévaly osení a vystřihovaly papírová vajíčka.

K. Nečasová, vych. ŠD

ŠD v knihovně
Poslední březnový den navštívila naše dru-

žina městskou knihovnu. Paní vedoucí si pro
nás připravila program „Pan Lišák má knihy
rád“, kde si děti mohly zahrát i zajímavou
scénku z děje knížky a vyrobit si obrázek své-
ho pana Lišáka. Děkujeme za příjemně stráve-
né odpoledne.             S. Zavřilová, vych. ŠD

Studenti zubního lékařství
opět přednášeli na naší škole

Využíváme nabídek studentů zubního lé-
kařství z lékařské fakulty v Hradci Králové,
kteří nabízejí přednášky na téma dentální
hygiena.

I tentokrát, ve vybraných třídách 1. stup-
ně, studenti nacvičovali s žáky v malých sku-
pinkách správné čištění zubů. V 1. třídách zbyl
čas i na vybarvení omalovánky, v 2. a 3. tří-
dách žáci také plnili zábavné úkoly k danému
tématu. Opět byla možnost nechat si obarvit
zuby indikátorem zubního plaku, aby se kaž-
dý mohl přesvědčit, zda si zuby čistí správně.

Poděkování patří budoucím lékařům Te-
reze Skalkové a Janu Šenfeldovi za velmi vy-
dařenou a užitečnou přednášku.

Mgr. M. Černohlávková

Polabská výškařská tour
V úterý 24. března se naši žáci a žákyně

zúčastnili dalšího kola Polabské výškařské
tour, v níž zvítězil v 6. třídách Tomáš Ko-
libík výkonem 135 cm. Dále jsme získali
3 čtvrtá místa zásluhou Adély Kuchyňko-
vé ze 6. A-125 cm, Adély Mrkvičkové ze
7. A-135 cm a Jaroslava Jelínka z 8. A za
výkon 150 cm, nový osobní rekord. Do finá-
le Polabské výškařské tour postoupil rekord-
ní počet našich žáků - 7:

Michaela Štainerová, Klára Kuchyňko-
vá, Adéla Mrkvičková, Tomáš Kolibík, Jan
Farkaš, Dominik Škarda, Jaroslav Jelínek.

Ve středu 8. 4. 2015 jsme se zúčastnili
Coca-Cola cupu v kopané v Pardubicích -
- Ohrazenicích. Naše dívky obsadily hezké
2. místo po vítězném zápase se ZŠ J. Praveč-
ka Výprachtice, remíze se ZŠ Moravany a je-
diném prohraném zápase s domácími Ohra-
zenicemi, jež mají ve svém týmu fotbalistky
ze sportovní třídy.

Náš tým: Adriana Frydrychová, Míša
Štainerová, Katka Vlková, Sára Horynová,
Míša Staňková, Tereza Staňková, Kristýna
Venclová, Magda Pavlíková, Denisa Gab-
rielová, Klára Kuchyňková, Daniela Norko-
vá, Míša Urbanová, Adéla Sůrová, Lenka
Máčiková.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a gratulujeme.

Mgr. A. Šmídlová
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Pěvecký seminář
V sobotu 21. 3. se uskutečnilo již dru-

hé setkání sólových zpěváků a pedagogů
ZUŠ Přelouč s PaedDr. Alenou Tichou Ph.D.

vedoucí katedry Hudební výchovy Univerzi-
ty Karlovy v Praze. Žáci si na celodenním
praktickém semináři prověřili své pěvecké
dovednosti a získali i řadu cenných rad
a doporučení, které budou moci uplatnit
v dalším studiu. Velký dík patří nejen paní
doktorce, ale především všem našim zpěvá-
kům, kteří pracovali po celou dobu semi-
náře s maximálním soustředěním.

Jana Bednářová

Podařený 
učitelský koncert

V pátek 27. 3. 2015 se uskutečnil histo-
ricky první učitelský koncert ZUŠ Přelouč.

V programu zazněly především skladby po-
pulárnějšího charakteru, skvěle se hodící
do krásných prostor do posledního místa
zaplněné vinárny U Kotýnků, kde se kon-
cert konal. Posluchači se zaposlouchali
například do slavných hitů Edith Piaf v po-
dání paní učitelky Simony Jindrákové za do-
provodu originální šansonové kapely z uči-
telů ZUŠ, písní od Elvise Presleyho v podá-
ní pana učitele Nedbala, amerických ragti-
mů, nebo třeba do děl Leonarda Bernsteina.

Trumpetový workshop
vedl profesor z Rakouska

2. 4. navštívil naši školu vzácný host
z Rakouska, profesor Brucknerkonservato-
rium Linz Wolfgang Gaisböck. Během své-
ho koncertního turné po střední Evropě
s Collegiem 1704 přijal pozvání do Přelou-
če, aby se zde věnoval jedno dopoledne

našim nadějným trumpetistům. První polo-
vinu workshopu věnoval upevňování správ-
ných základů, rozehrávání a nátiskovým cvi-
čením. V druhé části mu naši žáci předvedli
svůj nastudovaný repertoár, ke kterému jim
pan profesor řekl spoustu zajímavých rad.
Profesor Gaisböck po semináři přislíbil, že
při dalším turné do Přelouče opět zavítá.

ZLATÝ TÝDEN 
PRO PĚVECKÉ SBORY ZUŠ

V průběhu jednoho týdne se našim pě-
veckým sborům pod vedením Aničky Po-
korné, nové letošní sbormistryně, podařilo
získat hned 5 medailí - 4 zlaté a jednu stří-
brnou.

Ve čtvrtek 9. 4. odjely pěvecké sbory
Ohniváček a Rošzák soutěžit v krajském
kole celostátní soutěže pěveckých sbo-
rů do Chrudimi. V překrásném sále býva-
lého muzea - Chrudimské besedy, využily
oba sbory jedinečné akustiky a bohatého
prostoru a zazářily nejen svými choreogra-
fiemi, ale především jistými a kultivovaný-
mi souzvuky tak, že oba získaly ve své ka-
tegorii zlaté pásmo.

Hned v sobotu 11. 4. pak odjely všech-
ny sbory - Ohniváček, Rošzák, Plamen - na
celostátní soutěžní přehlídku Zahrada
písní do Prahy. I zde byla konkurence

opravdu veliká. V jednotlivých kategoriích
zde soutěžily velké sbory velkých českých
měst - z Prahy, Brna, Českého Krumlova,
Chomutova, Litoměřic, Třebíče atd. Soutěž-
ní atmosféra tu vládla od samého rána až
do večera. Celé dopoledne už od rána pa-
třilo těm nejmladším. Ohniváček bojoval,
aby už jako zlatý sbor v poledne odjížděl
za odměnu do Zoo. Na podiu pak Ohniváč-
ky vystřídal hlavní pěvecký sbor Rošzák,
který bodoval nejen svými tanečními do-
provody a v největší konkurenci získal stří-
brné pásmo. V pozdních odpoledních ho-
dinách pak přišly na řadu sbory středoško-
láků. Náš komorní sbor Plamen získal opět
zlaté pásmo!

Ještě je nutné neopomenout: soutěžily
zde sbory ze samých velkých měst a každý
sbormistr účinkoval s jedním, výjimečně se
dvěma sbory. Jen z Přelouče jsme si už po-
druhé přijeli do Prahy na „sbormistrovský
maraton“ - ve třech kategoriích tři sbory
pod vedením Aničky Pokorné a s klavírním
doprovodem Petry Lojínové a Lucie Novot-
né. A ještě s tak cennými výsledky!

Posíláme proto velkou gratulaci a přá-
ní hodně štěstí a úspěchů v nejbližších
dalších soutěžích, kterých se sbory ještě
zúčastní - RošRák v celostátní soutěžní pře-
hlídce pěveckých sborů ve Skutči 18. 4.
a RošRák spolu s Plamenem na Mezinárod-
ním soutěžním festivalu Svátky písní v Olo-
mouci 4. - 7. 6.

Kdo by si chtěl naše sbory přijít poslech-
nout a nestihl hlavní jarní koncert sborů
Zuš 24. 4. v Záložně, může přijet na Želez-
nohorské slavnosti do Svinčan k rozhled-
ně Barborce, kde Ohniváček, RošRák a Pla-
men vystoupí 20. 6. od 15 h.

Veronika Pokorná
Zuš Přelouč
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 



Modelářský kroužek
Děti se zájmem o práci se dřevem,

balsou a dalšími materiály se schází kaž-
dé pondělí od 15.30 hod ve druhém pa-
tře DDM pod vedením zkušeného mode-
láře Františka Nebřenského. Ukázky práce
přeloučských leteckých modelářů je mož-
no vidět na tradiční Drakijádě na hřišti
rugby, kterou pořádáme každý rok na
podzim.

Výroba šperků a dekorací
Mladé slečny se zájmem o tento vel-

mi atraktivní kroužek mají schůzky kaž-
dé úterý od 16.00 hod. v DDM. Lektorka
Lucie Laburdová prakticky předvádí růz-
né techniky výroby šperků, dekorací, ma-
lování na hedvábí apod.

Koncert Vodfrk v Záložně
Hudební skupina Vodfrk hrající pod

patronací DDM Přelouč uspořádala 18. 3.
2015 koncert v hlavním sále Záložny pod
názvem „Písničky o lásce, vážně i v nad-
sázce“. Všem návštěvníkům koncertu
děkujeme za projevený zájem a aktivní
účast. Skupina tímto koncertem zároveň
oslavila třicet let svého působení na pře-
loučské folkové hudební scéně. 

Připravujeme

Divadlo L. E. D. 
(Lumpové Elitního Divadla)

Divadelní kroužek pod vedením lek-
torek Evy Chvojkové a Karolíny Salavové
se představí v divadelní pohádce „O Lo-
trandovi a Zubejdě“ v hlavním sále
DDM v měsíci květnu. Toto premiérové
představení bude určeno z kapacitních
důvodů pro rodinné příslušníky a známé.
Divadelníci by se potom rádi předvedli
dětem z přeloučských mateřských a zá-
kladních škol.

Den dětí 30. 5. 2015
Připravujeme ve spolupráci s Kul-

turním a informačním centrem Přelouč
a dalšími organizacemi, které se zabýva-
jí volnočasovými aktivitami dětí a mlá-
deže - Junák Přelouč, Jakub klub - Cha-
rita Přelouč, Rodinné centrum Sluníčko
Přelouč, Volant o. p. s. Součástí akce bu-
de jízda zručnosti na dopravním hřišti
a okolí pod vedením strážníka Městské

policie Přelouč p. Leoše Slavíka. Den dě-
tí bude probíhat v celém parku a na pó-
diu za ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. od
15.00 hod., k tanci i poslechu zahraje

skupina Buq Fit ZUŠ Přelouč pod tak-
tovkou Miroslava Nedbala. Pro děti bu-
dou připraveny soutěže a zábavné hry
o drobné ceny.
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Dům dětí a mládeže Přelouč



Po roce jsme opět vyrazili už na 15. kolo oblastní přehlíd-
ky pódiových skladeb pro mateřské školy do Holic na Mateřin-
ku. Dvacet dětí z 3. pavilonu předvedlo hezké vystoupení „Blon-
qák s červenou bugatkou a holka ta okatá…“ Chtěli bychom
tímto poděkovat rodičům za spolupráci a pomoc, obzvlášR pa-
nu Gamperovi za výrobu krásných červených autíček a paní
Jadrníčkové za skvělou úpravu účesů kluků a holčiček. 

Hned další týden jsme vyrazili s nejstaršími dětmi do Plane-
tária v Hradci Králové, kde nám novým programem v 3D rozli-
šení ukázali celý vesmírný svět.

Velikonoční výstava z výrobků našich dětí měla velký úspěch
u rodičů a také návštěva MINIZOO skvěle doplnila dodržování
tradic v naší mateřské škole.

A nudit se nebudeme ani do konce školního roku.
Čeká nás výlet do Častolovic, beseda s hasiči a policisty, let-

ní olympiáda, návštěva ZUŠ, škola v přírodě, divadla, rozlouče-
ní s předškoláky a ještě mnoho dalších zajímavých akcí.

Učitelky MŠ Kladenská

Oddíl žactva s novým náčiním

V březnu se sešli členové Sokola Přelouč na valné hroma-
dě. Důležitým bodem jednání byla zpráva o hospodaření, ve
které zaznělo, že nejsou žádné dluhy a v rámci možností se
bude vylepšovat stav sokolovny výměnou dalších oken a opra-
vou střechy. Zasloužilí členové Sokola Jana Bahníková a Zde-
něk Vamberský byli vyznamenáni za dlouholetou činnost pro
sokolské hnutí bronzovou medailí, kterou předala sestra L. Pa-
řízková, tajemnice a jednatelka župy. 

Bratr Miroslav Brebera byl vyznamenán bronzovou medailí
na valné hromadě župy Pippichovy v Pardubicích.
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Ve školce se nenudíme! 

Z činnosti Sokola



Zprávy z VOLANTU
% Na přelomu března a dubna proběhla v bývalých prostorách

městského úřadu výstava velikonočních prací dětí z klubu,
ale zejména členů klubu aktivních seniorů KLAS, kteří nás
ke spolupráci na výstavě přizvali. A kdo se přišel podívat, ne-
prohloupil. Výstava se seniorům opravdu vydařila. My jsme
se podíleli pouze menší částí. Prohlédnout dekorace si při-
šlo více než 200 dětí a dospělých, což je krásné číslo. Rádi
bychom poděkovali KLASU za velkou část výtěžku z dob-
rovolného vstupného, kterou nám věnovali. Předali nám cel-
kem 1708,- Kč a my jim mnohokrát děkujeme. A samozřej-
mě také těm, kteří dobrovolným vstupným na výstavě přispěli.

% Po celý duben jsme se věnovali výrobě květů všech možných
druhů a barev, které budou k vidění na již tradiční výstavce
v městské knihovně po celý květen. Přijqte se mrknout☺!

% Uklízeli jsme zahradu, prováděli drobné opravy okolo klubu
i uvnitř, vařili jsme, pekli, sportovali. 

% No a jistěže jsme se věnovali také přípravě do školy a dou-
čování. 

% Kluci z kapely stále zkoušejí, hrají a zpívají každé úterý a pá-
tek pod vedením dobrovolníka Patrika. 

% Dokončili jsme druhé vydání časopisu VOLANŤÁK. Prečíst si
ho můžete na našich webových stránkách a možná na něj
narazíte někde i v tištěné podobě. Počet výtisků je omezený.

% Na konci měsíce jsme oslavili tradiční svátek jara Čaroděj-
nice a rozloučili jsme se tak s měsícem dubnem. Nejprve
jsme si zasoutěžili na zahradě VOLANTU, spálili symbolickou
čarodějnici, opekli buřty a pak jsme se společně vyrazili po-
dívat pod park, co se tam letos dělo.

% Přidali jsme se k celostátní literární a výtvarné soutěži Ro-
mano Suno, kterou pořádá již řadu let obecně prospěšná spo-
lečnost Nová škola a ty děti, které jsou romského původu,
mají možnost až do konce června tvořit na zadaná témata.
Doufáme, že se zapojí co nejvíce malých a mladých umělců.

% Rádi bychom poděkovali městu Přelouč za poskytnutí do-
tace ve výši 25 000,- Kč pro rok 2015. Letos nás také pod-
pořil Pardubický kraj, což je pro nás velký úspěch. Mnoho-
krát děkujeme!!! 

% A také nesmíme zapomenout na hodnou vílu paní Divišo-
vou, která naše hudebníky obdarovala mexickým strunovým
nástrojem ukulele, na který se začínáme učit hrát. Mockrát
díky☺!!!!

% No a teq již výčet květnových akcí, které na nás čekají: 
$ 16. 5. se zúčastníme nadačního běhu v Pardubicích. Star-

tuje se u Lanového centra v 10.00 hod. Kdo chce, může
vyrazit s námi!

$ 23. 5. nás čeká další akce v Pardubicích. Společně s os-
tatními dobrovolníky a organizacemi pomůžeme zajistit
program oslav 100. narozenin Dětského domova Par-
dubice. Už se moc tešíme.

$ 30. 5. se zapojíme do již tradiční akce pořádané pro děti
z Přelouče, Dětského dne, který organizuje místní Dům
dětí a mládeže. 

$ No a po celý měsíc květen bude v prostorách knihovny
probíhat výstava našich prací, tentokrát na téma Kvě-
tena. Jste srdečně zváni☺!!!
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V Domově u fontány vzniknou v roce 2016
jednolůžkové pokoje

Přeloučský domov pro seniory - Domov u fontány - rozšíří
v roce 2016 svou nabídku ubytovacích služeb i o jednolůžkové
pokoje. Stane se tak díky další fázi rekonstrukce budovy, v rám-
ci které budou upravena další dvě oddělení tak, aby zde vzni-
kly lepší a komfortnější podmínky pro bydlení našich klientů.

Stejně jako v předchozí fázi rekonstrukce vznikne na „no-
vých“ odděleních bezbariérová koupelna s WC společná vždy
pouze pro 2 pokoje. Kromě jednoho společenského prostoru
vzniknou tyto prostory dva, vždy na začátku a na konci dané-
ho oddělení, díky čemuž budou lépe dostupné pro všechny na-
še klienty. V těchto prostorách bude kromě jiného k dispozici
televize či varná konvice, kdy si sami nebo za pomoci perso-
nálu mohou klienti udělat svou oblíbenou kávu či čaj. V ne-
poslední řadě vzniknou již zmiňované jednolůžkové pokoje,
kterými náš Domov do této chvíle nedisponoval, ač jsme si by-
li vědomi jejich atraktivity pro naše klienty i žadatele.

Všechny tyto zmiňované úpravy budovy probíhají s cílem
zlepšení ubyto-
vacích a pečo-
vatelských slu-
žeb, které Do-
mov u fontány
chce svým klien-
tům poskytovat
na co nejvyšší
úrovni. 

Rekonstruk-
ci umožňuje fi-
nanční podpora
našeho zřizova-
tele, kterým je
Pardubický kraj.

Této podpory si velmi vážíme a věříme, že díky ní úměrně
vzroste i zájem seniorů o ubytování právě v našem Domově.

PhDr. Danuše Fomiczewová
ředitelka

Josefovské odpoledne
V Domově u fontány se opět slavilo. Tentokrát se pozor-

nost zaměřila na všechny Josefy a Josefky našeho Domova,
pro které se 19. března uspořádala menší oslava. Naše pra-
covnice připravily občerstvení, pánové oslavenci dostali dár-
kem pivečko a jediná Josefka našeho Domova se mohla tě-
šit z krásné květiny. Všichni si pak společně zanotovali či za-
tančili za poslechu oblíbených písní. 

Naši klienti si celou akci velmi užili, za což bychom chtě-
li poděkovat především paní Haně Čápové a Daně Jelínkové,
které s myšlenkou této oslavy přišly a celou ji společnými si-
lami zrealizovaly.

Domov u fontány
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Okénko z Domova u fontány

JUBILANTI
Zdena Hlubučková 94 let
Věra Svobodová 94 let
Věra Malínská 93 let
Věra Dostálová 93 let
Jaroslav Krčil 92 let
Marie Ponešová 89 let
Jiřina Matulová 89 let
Kamil Gerndt 88 let
Ladislav Uhlíř 86 let
Jiřina Makešová 86 let
Otto Vondráček 86 let
František Bidmon 86 let
Libuše Kropáčková 86 let

Věra Szárazová 80 let
Jaroslav Kaválek 80 let
Marie Maršálková 80 let
Marie Samková 80 let
Marie Školníková 75 let
Josef Němeček 75 let
Olga Štosková 75 let
Václav Pšenička 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Petr a Marcela Tauscherovi 28. 4.
Miloš a Radka Voleských 14. 4.
Jaroslav a Pavla Roubovi 14. 4.

PŘELOUČÁCI



NAUČNÁ LITERATURA

Náboženství
CHADIMA, Martin
Mistr Jan Hus: člověk, teolog, mučedník.
Praha: Česká biblická společnost, 2014.

Technika
RÉTYI, Andreas von
Energie bez konce: vynálezy, koncepty, 
řešení. Liberec: Dialog, 2014.

Cestopisy
GREGOR, RosYa
ŠRastná to země: koloputování 
okolo Československa a jiné příběhy.
Plzeň: Cykloknihy, 2014.

Dějiny
PADEVĚT, Jiří
Průvodce protektorátní Prahou: 
místa - události - lidé. 
Praha: Academia, 2013.

KRÁSNÁ LITERATURA

CANFIELD, Jack
Slepičí polévka pro duši: sladká šRáva 
z kyselých citronů: 101 příběhů o tom, že
i to nejhorší může být k něčemu dobré.
Praha: Práh, 2014.

MASON, Richard
Požitkář. Praha: Rozmluvy, 2015.

NIEDL, František
Hráč. Brno: Moba, 2014.

RIEBE, Brigitte
Krásná Filipína.: nejkrásnější příběh 
lásky 16. stol. 
Praha: Knižní klub, 2015.

SOUKUPOVÁ, Petra
Pod sněhem. Brno: Host, 2015.

VAŇKOVÁ, Ludmila
Zapomenutý král. 
Praha: Šulc-Švarc, 2015.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

NEPIL, František
Co vyprávěla noc. 
Praha: Knižní klub, 2015.

ŠPINKOVÁ, Martina
Anna a Anička: o životě na začátku 
a na konci. 
Praha: Cesta domů, 2014.

VÍT, Arnošt
Mlsná štika a jiné příběhy: bajky 
podle Ezopa, La Fontaina a Krylova. 
Praha: Mladá fronta, 2015.

VERNE, Jules
Cesta do středu Země. 
Praha: Dobrovský, 2015.

GATO
Velká kniha her: 804 her pro děti 
i dospělé, do přírody i pod střechu.
Olomouc: Rubico, 2015.

J. K. 

Městská knihovna v Přelouči se vždy jednou za rok stává
místem, kde se dá i přespat. Jste-li dítě, rádi čtete a chodíte
často do knihovny … a máte-li trochu štěstí, můžete se dostat
mezi osmnáct nočních spáčů a ustlat si u svého oblíbeného
žánru. Třeba u Čtyřlístků.

Letošní Noc s Andersenem se konala 10. 4. a byla ve zna-
mení Mořské ženky. 

Soutěže, výtvarné dílny, nějaké to skoro vědecké bádání, di-
vadelní pokusy a ještě mnoho dalších překvapení. Z toho vše-
ho je Noc namíchána. Když přidáte ještě setmělou Záložnu pl-
nou strašidel, není divu, že jsme šli spát až dlouho po půlnoci.

To nám ale nezabránilo v sobotu ráno pokračovat v dalším
programu. 

Za rok budeme narozeniny H. Ch. Andersena určitě slavit
znovu.                                                                L. H.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

NOC S ANDERSENEM 2015NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM
PŘELOUČE 2015

PLATAN JAVOROLISTÝ
za ZŠ Masarykovo náměstí

Vítězem ankety Nejkrásnější strom Přelouče, 
kterou každý rok vyhlašuje Městská knihovna Přelouč 
společně s Odborem životního prostředí MÚ Přelouč 

se stal v letošním roce krásný platan javorolistý,
který získal celkově 276 hlasů.

Patronem této ankety se letos stala 
Mateřská škola Kladenská.

Vedení školky, vyučujícím i dětem patří velký dík. 
Malí milovníci přírody nejen zodpovědně vybírali, 

který strom ve městě je opravdu nejkrásnější, ale také 
dávali návrhy, kde by bylo dobré nějaký strom vysadit.

Díky velmi vstřícnému přístupu Odboru životního prostředí
MÚ Přelouč jsme ve středu 22. 4. mohli nejenom ozdobit
vítězný strom, ale také jsme (na jedno z dětmi navrhovaných
míst) u dětského hřiště mohli vysadit krásný mladý platan.

Sázení doprovázel dětský zpěv 
a potlesk více než 250 párů rukou.

Snad se tento náš společný dárek naší planetě Zemi
k jejímu svátku zazelená a bude tady pro nás 

i příští generace další ozdobou města.



V článku před měsícem jsem stáří
nazval „podzimem života“. Nevím, co
vám vyvstane na mysli, když se řekne
podzim. Pro někoho je podzimem tzv.
„babí léto“. Období, kdy se v přírodě
všechno zklidní. Vedra a bouřky léta
jsou pryč. Stromy a trávy se začínají
barvit do hřejivých pastelových tónů.
Pro jiného je podzimem sychravé, blá-
tivé počasí, plné studených větrů a sně-
hových plískanic. Přemýšlím o tom, že
přirovnáním stáří k podzimu mohu člo-
věka jak upokojit, tak nahněvat. 

Všímáte si? Jedno životní období
a dva úhly pohledu. O naší náladě
a dokonce o našem štěstí často roz-
hoduje náš postoj k dané věci. Čeho si
všímáme, to potom prožíváme. Tak, ja-
ko v podzimním období i ve stáří, mů-
žeme nalézt obojí. V mnoha situacích
jsem si uvědomil, že jako pečující mů-
žeme našim blízkým pomoci užít si
podzim života podobně jako babí lé-
to. Dovolte mi několik příkladů. 

Babička Verunka má v současné
době přísný režim ve stravování - dietu.
Dcera odešla venčit pejska a než se
vrátila, babička se dostala ke 200 gra-
mové čokoládě a celou ji snědla. Obě
se tomu zasmály. Dcera zjistila, jak je
její maminka stále šikovná. Na příště
ví co a jak. 

Panu Václavovi je 78 a je po opera-
ci kýly. Když byla manželka v nemoc-
nici, potřeboval doma asistenci. S asis-
tentem Jendou si porozuměli a období
společného hospodaření v domácnos-
ti si náramně užili. Václav se smíchem
vyprávěl o tom, jak horlivě zalévali kvě-
tiny, dokonce i ty umělé, prali tak, že
pomíchali světlé a barevné prádlo. Na-
učili se s tabletem. Hledali si na něm
jídelníček, muziku, ale pan Václav se
neopomenul pochlubit i stránkou, kde
jsou „pánské záležitosti“. 

Stárnoucí manželé potřebují pomo-
ci s doprovody, stravou, úklidem. Spolu-
pracují s pečovatelkou Renatou. „Jsme
spokojeni“, říká klient, „je pečlivá, až
moc“. „Vyházela by i to, čeho se zba-
vit nechceme“, dodává s úsměvem. Ten
úsměv je tam důležitý! Všichni vědí,

že ani jedna strana to nemyslí zle.
A o to jde. Je pěkné, když pomoc blíz-
kým vede k úsměvu!

Od září připravujeme v Domě Cír-
kve adventistů s. d. sérii praktických
besed a seminářů, kde se mimo jiné
budeme učit, jak se dívat na realitu
stáří jako na něco, z čeho je možné
vytěžit něco dobrého, co je možno

prožít důstojně a často i radostně!
Pokud pečujete o někoho ze svých
blízkých, nebo vás tato problemati-
ka zajímá, můžete se k nám připo-
jit. Více podrobností o připravované
akci najdete i příště v tomto zpravo-
daji pod heslem: Nebojme se pečo-
vat o své blízké doma!“

Informace o semináři a rezervace
míst u pana D. Hrdinky, e-mail: so-
cialnisluzba@ceskesdruzeni.cz 
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Nebojme se pečovat o své blízké doma

Pomoc blízkým může být i veselá



V pondělí dne 7. 5. 1945 pokračovala prezentace jak bý-
valých vojáků, tak i nevojáků. Tím mohlo být plně zajištěno
střežení všech objektů a skladišR německé branné moci
a hlídkování v ulicích města za účelem zamezení násilí ze
strany příslušníků německé armády. V dopoledních hodinách
bylo pokračováno ve vyjednávání s německým velitelem míst-
ní Zbrojovky Oberstem Schmitzem o uvolnění a převzetí ob-
jektů. Ten podmiňoval jednání přítomnosti zmocněného dů-
stojníka místního posádkového velitelství, což se stalo a tak
došlo k již zmiňované důležité dohodě o převzetí objektů po
hodině jejich opuštění a o pravidlech vzájemného respekto-
vání. Při obsazování německých objektů nedošlo k žádným
incidentům. 

Rovněž další den bylo prováděno odzbrojování projíždě-
jících transportů na nádraží i silnicích a to ve dne i v noci. 

Ve středu dne 9. 5. 1945 došlo při odzbrojování jedné ko-
lony u labského mostu k zahájení palby na naši vojenskou
stráž, přičemž byli usmrceni dva muži, a to František Hrobař
ze Břehů a Josef Zeman z Mělic. Jejich oběR nám připomíná
památník v parčíku na břežském předmostí. Proti nepřátel-
ské koloně byla ihned zahájena palba. 

Místní pohotovostní oddíly, vyzbrojené rychlopalnými zbra-
němi vyjížděly do okolí, aby pročesávaly lesy od německých
vojáků, kteří nesložili zbraně. Dle hlášení byli někteří postří-
leni, jiní pochytání. Svážené zbraně, auta, zásoby, sanitní ma-
teriál a ostatní věci byly ukládány do skladišR. Rovněž bylo
postaráno o pochytané koně, tj. o jejich ustájení a nakrme-
ní. Zde významně zapracoval bývalý štábní kapitán ruských

legií pan František Bednář z Benešovic. Zajatci byli přechod-
ně umístěni na sportovním hřišti.

Ve čtvrtek dne 10. 5. 1945 přijížděly první ruské jednotky
do Přelouče a byly vřele vítány. Posádkový velitel mjr. V. Va-
cek dal ihned zřídit pro příslušníky Rudé armády přechodné
ubytování. Od této chvíle začala úzká spolupráce s přísluš-
níky Rudé armády, jejich přání byla okamžitě realizována,
a pokud to bylo možné i splněna. 

Dne 15. 5. 1945 obdrželo Posádkové velitelství Přelouč
první organizační rozkaz od čsl. Vojenského velitelství v Hrad-
ci Králové a následující den byla tomuto velitelství podána
obsáhlá zpráva se třemi přílohami o dosavadní činnosti. 

Revolučnímu ONV v Pardubicích byla nabídnuta pro par-
dubickou nemocnici z přeloučských skladů v bývalém to-
várním objektu fy EGO léčiva, která byla odborně vybrána
RNDr. Jaroslavem Charvátem, bývalým vedoucím pražského
pracoviště fy Scheering. Nabídka skončila bez odezvy. Rovněž
opakování této výzvy posádkovým velitelem mjr. V. Vackem,
vč. posudku od MUDr. A. Senonského skončila neúspěšně. 

V dalších dnech bylo pokračováno prostřednictvím vo-
jenského staničního velitelství ve střežení vojenského mate-
riálu v nákladních vagonech, odzbrojování transportů němec-
kých vojsk, kontrole jedoucích Němců, odvozy materiálu do
Zbrojovky.

Posádkové velitelství bylo přemístěno do budovy kasá-
ren i s mužstvem, které vykonávalo dobrovolnou službu ve
strážním oddílu. 

F. H.
Pokračování příště

Základní kámen obnoveného pomní-
ku Antonína Švehly byl osazen na plá-
novaném místě, a to zvláště zásluhou
mechanizace a pracovníků Stavebního
podniku ředitele V. Luňáka. Zvláštní po-
děkování patří panu Josefu Puhlovské-
mu, který navrhl a připravil technologii
upevnění kamene na základní betonový
podklad. Nemalé poděkování patří i řidi-
či autojeřábu, který „mistrovským“ ovlá-
dáním páček posadil kámen bez pro-
blémů na stanovené místo. Pracovníci
Stavebního podniku od p. ředitele po po-
sledního zedníka jsou skutečnými mis-
try své práce. DÍKY!

Další práce na obnovení kulturního
dědictví a zlepšení životního prostředí
města pokračují v nezměněné míře. Ka-
menictví Raška Pardubice má též připra-
vené věci k další úpravě pomníku. 

Ne všechno je však bez problémů.
Nechceme si stěžovat,ale snažíme se je
operativně řešit. Věřím, že i nám růže vy-
kvetou, nejen obrazně dle přísloví, ale i ty
skutečné, vysázené u základního kame-
ne pracovnicemi technických služeb.

Na závěr dnešního krátkého příspěv-
ku (příště bude více) je třeba se zmínit
o finanční otázce našeho záměru. Zatím
se snažíme díky podpoře dárců celou ak-

ci financovat sami. (právě při psaní toho-
to příspěvku jsem byl vyrušen telefonem,
a byla to další nabídka finančního přís-
pěvku od samotného Města Přelouč!)

(Jsou však některé organizace a ko-
mise, u kterých jsme plnou podporu ne-
našli, jejich peníze zapomněly číslo na-
šeho účtu u České spořitelny Přelouč.
Pokud se ukážou „lepší časy“, předem
velký dík!)

Na závěr má být vždy dobrá zprá-
va. Posledními dárci jsou obec Brloh
1.000 Kč, Ing. J. Čermák Přelouč 1.000 Kč
a nejvyšší dar přichází z Prahy od rodi-
ny Klapkových 5.000 Kč. 

Srdečný a velký DÍK všem, kteří nám
přispěli, i těm, kteří se přispět v budouc-
nu rozhodnou. 

Václav Mrázek 
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Přeloučské květnové povstání 1945
(vzpomínky a dochované vojenské písemnosti)

III. část

Co nového u Švehlů?



(Redakce Roštu tímto děkuje všem čtenářům, kteří na naši výzvu reagovali a poskytli své soukromé fotografie 
pro otištění v Roštu). 
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Fotografie ze soukromých sbírek čtenářů Roštu
z května 1945 v Přelouči
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KVĚTEN V JAKUB KLUBU
Velikonoce

Duben jsme s dětmi věnovali velikonočním svátkům, takže
jsme vyráběli velikonoční vajíčka. Zdobili jsme je barevnými pa-
píry nebo jsme dělali vajíčka z bavlnek zdobených korálky, tvo-

řili jsme novou výzdobu do oken a klubu. Děti s naší praktikant-
kou vyráběly barevné hnízdo. Náš preventivní program Vaření
jsme věnovali tematicky velikonočním pokrmům. S dětmi jsme
pekli velikonoční nádivku. 

Společné vaření s obyvateli Domova u Fontány
Společně s paní Mgr. et Bc. Marcelou Veselou z Domova

u fontány jsme zorganizovali společné vaření s klienty tohoto
zařízení. Vaření bylo pro děti zážitkem, všichni si společně po-
chutnali na gulášové polévce, lívancích a koláči. Tímto jim dě-
kujeme za povedenou akci. 

Jarní výtvarná soutěž
V tomto měsíci jsme vyhlásili „Jarní výtvarnou soutěž“, pro-

to děti namalovaly mnoho obrázků, z nichž nejlepší byly od-
měněny drobnou cenou. A že bylo z čeho vybírat. ☺ V dubnu
nám přálo počasí, a proto jsme toho náležitě využili a trávili čas
na zahradě klubu. Děti na ní hrály mnoho her, u kterých se vel-
mi bavily. Hodně vytížená byla trampolína, tu děti prostě mi-
lují. ☺ Dětem jsme připravili jejich první letošní šipkovanou. 

Sport, úkoly a jiné aktivity
I nadále se děti věnují svým oblíbeným činnostem, mezi kte-

rými je velmi oblíbený florbal s našimi dobrovolníky. Nezapomí-
náme ani na domácí úkoly a školní přípravu, kterou ne vždy
dělají rády, ale vědí, že je to jejich povinnost. Duben jsme zakon-
čili opékáním buřtů v klubu, čímž jsme oslavili Čarodějnice.

Připravujeme
V květnu nás čeká téma „Chraň sám sebe“. Děti jsou kaž-

dý den vystavovány různým hrozbám a nebezpečím. Cílem květ-
nového tématu je působit na ně, aby věděly, jak se mají chovat,
aby chránily samy sebe. V rámci tohoto tématu připravujeme
besedy s odborníky. 

Mgr. Mirka Škávová

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘELOUČ
Poděkování šesti dobrovolníkům - maturantům

Každoročně se v květnu loučíme s maturanty, kteří působi-
li jako dobrovolníci u seniorů v Domově u fontány nebo s dět-
mi v Jakub klubu. Letos se rozloučíme se šesti studenty gymná-
zia, kteří pravidelně věnovali svůj čas druhým. Moc děkujeme,
přejeme hodně štěstí u maturity a úspěšné přijímačky na vy-
sokou školu. 

Stále hledáme nové dobrovolníky
Pokud máte jednu hodinu týdně pro druhé, můžete ji věno-

vat jako dobrovolník seniorům nebo dětem. Nejčastější činnos-
ti dobrovolníků jsou rozhovory a naslouchání, v Jakub klubu
se jedná o doučování, sportovní aktivity, keramiku a vše, co
dobrovolníky samotné baví. Více informací rádi podáme kdyko-
liv mailem nebo osobně. 

Pokračování přednášek Tomáše Zdechovského
RÉTORIKA pro naše dobrovolníky

Po roční pauze připravujeme pokračování přednášek o ré-
torice Mgr. Tomáše Zdechovského. Setkání připravujeme na
čtvrtek 4. června 2015 od 16.30 v Galerii a vinotéce u Kotýn-
ků. Mezitím se stal Tomáš Zdechovský europoslancem, určitě
se dovíme, jak se mu daří v Bruselu. Vstup je volný. V případě
změny termínu budeme informovat na webu a na letácích.

Ing. Zdenka Kumstýřová
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com�������



Maminka
Milí občané, je třeba poděkovat na-

šim matkám (i otcům a Bohu) a neje-
nom v květnu, za život, výchovu, za na-
še rodiny, za hodnoty, které nám dětem
předávají, pokoru oběR, lásku… 

Milé maminky! Dovolte, abychom Vám
ze srdce poděkovali za všechnu vaši pé-
či, za lásku projevenou nám dětem i na-
šim rodinám a za oběR, kterou jste vytr-
pěly pro nás. Díky, Maminko! Mám tě rád,
maminko! Vaše vděčné děti! Tvůj drahý
syn. Tvá milovaná dcera!

Panna Maria, je také maminka. Za-
chránila 13. Května 1981 od smrti pape-
že Jana Pavla, a nás také chrání. Proto
nezapomínejme i na její přímluvu u Bo-
ha a buqme ji nakloněni. Jeden starý muž
mi pod věží našeho kostela ukázal me-
dailonek Panny Marie, a řekl: „Dostal jsem
jej od matky, aby mě chránila. Byl jsem
ve válce letec a přežil jsem jen díky ní.“
Prosme Pannu Marii za naše ženy, man-
želky, maminky, kamarádky, přítelkyně,
řeholní sestry, za celé ženské pokolení
o požehnání Boží a přímluvu matky Je-
žíše. Váš P. Pilka Lubomír.

Řeka
Tři lidé se jednoho dne ocitli na bře-

hu prudké a nebezpečné řeky. Všichni tři
se potřebovali dostat na druhou stranu.
Bylo to pro ně dost důležité.

První, mazaný kupec a velký obchod-
ník, který uměl obratně řídit lidi i věci,
poklekl a obrátil se k Bohu se slovy: „Pa-
ne, dej mi odvahu ponořit se do těchto
nebezpečných vod a překonat řeku. Na
druhé straně mě čekají důležité záleži-
tosti. Zdvojnásobím své zisky, ale mu-
sím jednat rychle…“ Vstal a po chvilce
váhání se ponořil do vody. Ale voda ho
strhla a odnesla.

Druhý byl voják, známý svou bez-
úhonností a odhodlaností. Postavil se do
pozoru a žádal: „Pane, dej mi sílu pře-
konat tuto překážku. Podrobím si řeku,
protože bojovat za slávu je mým heslem.“
Bez zaváhání se vrhl do vody, ale proud
byl silnější než on a odnesl ho pryč.

Třetí osobou byla žena. Doma ji oče-
kával manžel a děti. Také ona poklekla
a prosila: „Pane, pomoz mi, dej mi radu
a poskytni mi dost rozumu, abych pře-
konala tuto nebezpečnou řeku.“ Vstala

a všimla si, že nedaleko pastýř hlídá stá-
do. „Jak bych se dostala přes řeku?“ ze-
ptala se pastýře.

Deset minut odtud, za tamhletou vy-
výšeninou, je most,“ odpověděl pastýř. 

Někdy stačí jen trochu pokory. A na-
jde se někdo, kdo ukáže správný směr.

Z knihy Pohlazení pro duši,
Bruno Ferrero, Portál, 2006.

Noc kostelů 2015
Milí obyvatelé Přelouče, srdečně Vás

zveme na Noc kostelů k nám do Přelou-
če! Myšlenka otevřít kostely v noci vzni-
kla před deseti lety ve Vídni. V roce 2009
se touto zahraniční zkušeností inspiro-
vali pořadatelé v České republice a po-
prvé pozvali širokou veřejnost na noční
program do několika otevřených koste-
lů. V dalších letech se tento nápad rozší-
řil po celé České republice.

Také letos je možné navštívit v Pře-
louči kostel sv. Jakuba a to již po šesté.
Na program Noci kostelů, která se koná
v pátek 29. Května 2015, jste srdečně
zváni. V tomto roce Vám nabízíme i ote-
vření kostela na Svatém poli (hřbitov) - ko-
stel Navštívení Panny Marie. Zde pro-
gram proběhne v sobotu 30. 5. 2015. 

Lucie Hadáčková, 
pastorační asistentka farnosti Přelouč

Slovo k Noci kostelů 2015
Žádná tma pro tebe není temná:

Noc jako den svítí, temnota je jako
světlo. Žalm 139, 12

Milí návštěvníci i organizátoři Noci
kostelů, před pár lety mne oslovili mladí
lidé z mé farnosti v Berouně: „Nad měs-
tem se tyčí kostel, ale nikdy jsme v něm
nebyli. Nešlo by se tam podívat?“ Sehnal
jsem klíče a vypravili jsme se místo večer-
ního společenství na tajuplnou výpravu
do chrámu, který se léta neužívá. S urči-
tou obavou jsem odemykal dveře. Kom-
plikovala vše tma, protože na tomto mís-
tě již žádná elektřina není, ale také strach,
že zámek bude zarezlý. Nakonec dveře
zavrzaly do ticha klenutého prostoru a nás
naplnil podivuhodný úžas. Velkými okny
pronikalo vzdálené světlo města a kre-
slilo po stěnách stíny. Zapálili jsme ně-
kolik svíček v mističkách. Poklekli jsme
a modlili se. Relativně malý prostor se na-
plnil modlitbou, písněmi i tichem, zkrát-

ka zvláštní atmosfé-
rou. Něco nás strhlo
k modlitbě mnohem
intenzivněji, než kde-
koli jinde ve městě.

Vím, že většina kostelů je pečlivě oše-
třených a lze do nich vstoupit na běžné
bohoslužby třeba v neděli dopoledne. Ale
mnohé sakrální prostory nesou velmi sil-
né poselství i mimo bohoslužby. Nejsou
jen shromaždištěm jako v nějakém kul-
turním sále. Je v nich vepsána modlitba,
volání k Bohu, díky za vyslyšení… Jsou
znamením víry, naděje v Boha a radost-
né zvěsti o záchraně člověka.

Proto vás, kteří přemýšlíte, zda se le-
tos vydat na Noc kostelů, zvu co nejsr-
dečněji, abyste našli čas a chuR zakusit
něco z mohutnosti, kterou víra křesRanů
nese. Buqte vítáni, aR vstoupíte do které-
hokoli chrámu, kaple, modlitebny. A po-
kud to jen trochu půjde, zkuste si chvil-
ku sednout a jen tiše naslouchat. Věřím,
že i k vašemu srdci bude promlouvat
Hospodin jako k nám, když jsme ten-
krát v roli hostů vstoupili do kaple Pan-
ny Marie Bolestné...

Za všechny organizátory Noci koste-
lů se těším na setkání 29. května 2015.

P. Michal Němeček
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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
Pátek 29. května

17:50 - 18:00 
Rozezvučení zvonů v kostele sv. Jakuba

Slavnostní přivítání 
18:00 Koncert přeloučského

chrámového sboru Ad Libitum
- - Od 19:00 hodin - -

Možnost prohlídek 
kostela sv. Jakuba, márnice, 

zvonů a hudebního kůru 
a další doprovodný program

Pro bližší informace a podrobný program
sledujte plakáty vyvěšené v Přelouči 
a web stránky www.nockostelu.cz

Sobota 30. května
16:00 možnost prohlídky 

hřbitovního kostela 
Navštívení Panny Marie

17:00 koncert duchovní hudby
vážné i nevážné 

chrámových hudebníků z Přelouče



Z početné etnografické sbírky pře-
loučského muzea vybíráme další za-
jímavost. Jedná se o dřevěné stojací
hodiny, které sloužily na Přeloučsku
původně jako školní pomůcka. Vyro-
beny byly zřejmě na konci 18. století.
Atrapa hodin v podobě skříňky s cifer-
níkem a ručičkami je umístěna na dře-
věném stojanu. Ručičky se posouvaly
pomocí malé kliky a aretovaly se ro-
hatkou (hodinové kolečko ve skříňce)
a dlouhou pružnou dřevěnou zarážkou.
Je zřejmé, že hodiny samočinně nikdy
nemohly fungovat, ale pro školní vý-
uku byly dostačující. 

Hodiny zcela jistě vyráběl samouk,
možná přímo učitel, jelikož jejich zpra-
cování je hrubé a malba ciferníků di-
letantská. Zajímavé je, že zde nalezne-
me zde dva druhy číslování — ciferník
s dvanácti římskými číslicemi a z dru-
hé strany s deseti arabskými číslice-
mi. Desítková soustava se používala

ve francouzském prostředí na konci
18. století, kdy císař Napoleon Bona-
parte ve svých zemích zavedl desítko-
vý kalendář. Tento systém se však ni-
kdy neuchytil a francouzští občané uží-
vali nadále dvanáctihodinový ciferník. 

Můžeme si klást otázku, proč byly
na Přeloučsku vyrobeny hodiny s desít-
kovým ciferníkem. Jak jsme již uvedli,
vyrobeny byly zřejmě na konci 18. sto-
letí, tedy v době napoleonských válek.
Lze předpokládat, že na Přeloučsku,
kde byla v letech 1799-1801 umístěna
část zajaté francouzské armády a kte-
rým tehdy procházela francouzská voj-
ska, působil učitel s profrancouzský-
mi názory a své žáky pro jistotu při-

pravoval i pro případ francouzského
vítězství. Hodiny jsou vysoké 94 cm
a do sbírek se dostaly až v 50. letech
20. století. 

Použitá literatura:
VOREL, Petr. Dějiny města Přelouče: díl
druhý, 1618—1648. Vydání 1. Přelouč:
Město Přelouč, 2002. 278 s.
Příslušná evidenční karta Městského
muzea v Přelouči 

Matěj Pešta, 
správce muzejních sbírek, KICMP

+420 464 608 934 
+420 731 200 821
muzeum@ksmp.cz

24 Přeloučský ROŠT

! Fotohádanka 

Správná odpověq na fotohádanku z dubnového vydání Roštu zní:
„Fotografie zachycuje dům čp. 168 ve Sladkovského ulici, dnes restau-

race Na křižovatce (známější jako Albína). V roce 1893, kdy fotografii po-
řídil Jan Vincenc Diviš pro Národopisnou výstavu českoslovanskou, se jme-
novala hostinec U českého lva. Původně to byl předměstský dvůr, který je
v těchto místech doložen již od konce 15. století. Za pozornost stojí též
socha sv. Václava ve své původní lokaci.“

Vítězkou se stává paní Vlasta Malinská a redakce Roštu ji tímto srdečně bla-
hopřeje. 

Pro květnové vydání jsme si pro vás připravili fotografii z téměř nedávné his-
torie. Rádi bychom znali odpověq na otázku, kde se nacházel tento, dnes již ne-
existující dům, kdy byl zhruba demolován a co se na jeho místě nachází dnes. 

Na Vaše odpovědi se budeme opět těšit v redakci Přeloučského Roštu na
e-mailové adrese: rost@mestoprelouc.cz.

Doklad lidové tvořivosti:
dřevěné hodiny s desítkovým ciferníkem

Fotohádanka



Organizátoři výstavy, kteří stáli od zrodu celé akce už ve
značně prořídlých řadách, po realizaci 15. ročníku výstavy
nakonec po mnoha úvahách a jednáních cítili, že přede-
vším finanční náročnost akce se pozvolna dostává za hra-
nice jejich možností. V důsledku toho se začala objevovat
v některých úsecích (propagace, reprezentace, promptní styk
s autory apod.) stagnace, která se musela nutně, vbrzku, pro-
jevit viditelně postupným snižováním úrovně celé akce. Or-
ganizačně a administrativně zaměstnávala celá akce apa-
rát klubu natolik, že se začaly objevovat čím dál hlasitěji
snad i oprávněné názory, že tato činnost ani vlastně nespa-
dá do náplně klubového života, kde jde především o vlastní
kulturní a společenské vyžití členů klubu po celodenním
zaměstnání. Protože se nenašla přes řadu různých jednání
žádná jiná realizovatelná možnost pokračovat v této činnos-
ti, 15. ročníkem výstavy byla jeho nedlouhá, zato ale výraz-
ná existence zakončena. U nás v ČSSR jsme brzy zapomně-
li. Je však zajímavé, že fotografičtí odborníci na světovém
fóru dlouho nevěřili v definitivu tohoto rozhodnutí, protože
podobná soutěž s tak vysokými ideály od naší doby dodnes
nikde na světě neexistuje, i když již řada mezinárodních sa-
lonů ve svých podmínkách doporučuje autorům (ale nepod-
miňuje) zasílat fotografie ne starší 5 let, čímž si poněkud
modifikuje jednu z našich originálních podmínek k účasti
na PREMFOTO. 

Některé významné momenty
v životě PREMFOTO

1965 - od tohoto ročníku byla akci každoročně udělována
záštita MěNV v Přelouči.
Z výstavní kolekce ročníku 1965 byly vybrány snímky pro
sestavení týdenního stolního kalendáře PREMFOTO na
rok 1966. Snímky vybral a textem opatřil fotografický a li-
terární kritik pan Macků z Prahy, kalendář vytiskla prů-
myslová tiskárna v Kolíně.

1966 - byla nám nabídnuta spolupráce Fotoklubu ZK Seve-
roslovenské celulosky a papierne Ružomberok. Slíbili čás-
tečně se finančně podílet, budou-li spolupořadateli. Po
premiéře u nás uspořádali měsíční reprízu v Ružombe-
roku. Vzhledem k rozsahu jejich podniku měl jejich klub
nesrovnatelně větší materiální a finanční možnosti než
přeloučský KK. Slováci zajistili na svůj náklad zhotovení
katalogů a materiál na ně. Tisk provedly Tlačiarne SNP
Martin. Záhy jsme ale vycítili, že jejich nabídka nesledu-
je jenom pomoc našemu fotoklubu, a proto jsme prozře-
telně pro následující ročník od spolupráce upustili. Přes-
to slovenský fotoklub záhy začal pořádat Premfoto II, kde
figurovali především u nás ocenění autoři. Brzy se pod-
mínky soutěže odlišily a Ružomberok pořádal soutěž pro
několik zvaných autorů, kteří soutěžili svými autorskými
kolekcemi. 

1967 - po 10. ročníku zařadilo Ministerstvo školství a kul-

tury, vládní komise pro výstavnictví, v Praze PREMFOTO
do plánu akcí MŠK pro rok 1968.

1969 - PREMFOTO získalo záštitu FIAPu pro tento a násle-
dující ročníky. Pro nejúspěšnějšího autora poskytovala
tato organizace Medaili FIAP. 

% Udělena záštita fotografické sekce Svazu výtvarných uměl-
ců v Praze.

% Poprvé udělena cena KNV Pardubice.

% Udělena záštita Svazu českých fotografů.

% Redaktoři časopisu „Im Herzen Europas“ si odvezli něko-
lik snímků k reprodukci a podrobnosti o dosavadních
ročnících k uveřejnění v jejich časopise. 

% Muzeum moderního umění v New Yorku nás vyzvalo, aby-
chom jim poslali reprodukce 3 vítězných snímků s po-
drobnými údaji o soutěži. Naše akce bude zařazena do
jejich publikace o světových kulturních událostech roku. 

% Od tohoto ročníku byly realizovány netradiční katalogy
výstavy jako skládačka volných reprodukcí jednotlivých
vítězných snímků s přebalem. Zhotovovalo nakladatel-
ství Orbis v Praze.
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Premfoto Přelouč !

Premfoto - pokračování



Smíšený pěvecký sbor Boleslav přijal pozvání smíšeného pě-
veckého sboru Josef Bohuslav Foerster na letošní Jarní koncert
v Přelouči. Oba sbory se setkávají na festivalech „Foerstrovy Ose-
nice“. V roce 2014 v rámci osenického festivalu společně vystou-
pily na koncertě v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bystřici.
V roce 2013 byl sbor Josef Bohuslav Foerster hostem regionál-
ního festivalu v Mladé Boleslavi, který pořádal sbor Boleslav.

Smíšený pěvecký sbor Boleslav je amatérským sborem zpě-
váků z Mladé Boleslavi a okolí. Byl založen již roku 1857 a patří
k nejstarším dosud fungujícím pěveckým sborům u nás. V sou-
časné době jej vede mladá sbormistryně Zuzana Kubelková. Sbor
pravidelně pořádá různé koncerty, květnový regionální festival
v Mladé Boleslavi či komorní ples. Zúčastnil se několika zahra-
ničních zájezdů, např. do Bulharska, Německa, Francie, Anglie
či Itálie. Spolupracuje s ostatními pěveckými spolky a instrumen-
tálními soubory, např. s Mladoboleslavským komorním orches-
trem. K 145. a 150. výročí vydal samostatné CD. Je členem Unie
českých pěveckých sborů. V současnosti sbor navštěvuje okolo
30 zpěváků. 

Mgr. Zuzana Kubelková (1985) je absolventkou Pedagogic-
ké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde studo-
vala hudební výchovu a sbormistrovství. V rámci soutěžního fes-
tivalu Praga cantat 2009 přispěla jako dirigentka k absolutnímu
vítězství ženského sboru SPS Ještěd v jeho kategorii a za svůj vý-
kon získala cenu uměleckého ředitele festivalu pro mladé sbor-
mistry. V současné době je sbormistryní přípravného sboru Cum
decore při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci, dětského sboru Novove-
sánek v Nové Vsi nad Nisou. Spolupracuje s Divadlem F. X. Šaldy
v Liberci.                                 Mgr. Drahoslava Jiroutová
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! Kultura 

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster
člen Unie českých pěveckých sborů

zve zájemce o sborový zpěv k posílení svých řad do sboru
s dlouholetou tradicí (zejména uvítáme mužské hlasy).

Podmínkou je hudební sluch a věk nad 18 let 
(vítáni jsou i absolventi ZUŠ, či podobných škol).

Nabízíme:

' profesionální vedení
' přátelskou atmosféru
' zkoušky v příjemném prostředí
' zajímavý repertoár (lidové písně, chrámové skladby)
' účast na festivalech nejen ve východočeském regionu
' vystoupení na vánočních koncertech v chrámovém prostře-

dí v okolí Přelouče
' letní dvoudenní soustředění v Krkonoších

Zkoušky probíhají pravidelně v pátek v 18.15 
v Občanské záložně v Přelouči.

Kontakt: d.jiroutova@gmail.com
vacek.pe@seznam.cz

Mgr. Drahoslava Jiroutová
předsedkyně sboru 

Petr Vacek, sbormistr

www.jbfoersterprelouc.estranky.cz

Představujeme
Pěvecký sbor Boleslav



Poslední válečné Velikonoce jsme prožili ještě v lágru v Tý-
nečku u Olomouce a u místních obyvatel jsme vykoledovali ně-
kolik barevných vajíček, které nám mimořádně chutnaly. Po-
stupně nás však v lágru ubývalo. Ve druhé polovině dubna se
fronta blížila ze všech stran. Jednak od Ostravy (osvobozena
30. dubna 1945), jednak z oblasti Brna. Bylo nebezpečí, že bu-
dou odříznuty ústupové cesty do Čech, zejména železniční traR
na Českou Třebovou. Tuto situaci jsme sledovali každý den na
mapě. Už byl nejvyšší čas dostat se za každou cenu domů, ne-
bo alespoň dál od postupující fronty. Proto jsme se rozhodli po
malých skupinkách opustit lágr, i když v tu dobu již Němci
další zákopové práce nezahajovali. V jedné skupince, která se
pokusila dostat se do vlaku jedouciho do Čech a Přelouče, by-
li: Andrejs, Bábovka, Bulušek, Jarolím a Rut a další zákopní-
ci z Pardubic. Nádraží v Olomouci bylo přeplněné k prasknutí,
především tak zvanými „národními hosty“ Němci, civilisty, žena-
mi, dětmi a staršími muži, všichni utíkali před postupující fron-
tou. O odjezdech vlaků nevěděl včetně nádražního personálu
nikdo nic. Až po 19. hodině se objevil poslední rychlík, úplně
přeplněný nejen lidmi, ale i zavazadly všeho druhu, od peřin,
šicích strojů, až po nábytek. Nikdo nevystupoval, a tak se do
vlaku ani všichni nevešli. Jízdenky nikdo nepožadoval, a když
vlak konečně odjel z nádraží, železniční zřízenec německo-čes-
ky oznámil, že první zastávka je Kolín. To znamenalo, že bude-

me v Kolíně čekat na nějaký osobní vlak od Prahy. Když jsme
přijížděli k Pardubicím, musel vlak na červenou zastavit u par-
dubické nemocnice, což se nám hodilo. Vyhodili jsme zavaza-
dla a vyskočili z vlaku. Žádné zranění nikdo neutrpěl. Pěšky
jsme se vydali konečně do Přelouče. 

Rodiče jsme v ranních hodinách 21. dubna opravdu překva-
pili. Další skupina, ve které byl M. Brebera a Svatoň, neměla to
štěstí, dostat se včas domů.“ Skupina šla pěšky do nejbližší
stanice Štěpánov, kde podle informací se dá nastoupit do ně-
kterého nákladního vlaku, který jede do Čech. To se nám poda-
řilo za přispění českých nádražáků. 19. dubna jsme nastoupi-
li do nákladního vlaku s uhlím a jeli směr Česká Třebová. Při
průjezdu Říšským územím v Möglitz (Mohelnice) jsme byli ob-
jeveni, zatčeni a převezeni na gestapo do Olomouce. Po výsle-
ších jsme byli předáni do kárného tábora nazývaného „Stov-
ka“ ve Chvalkovicích, dnes část Olomouce. Tam jsme potom
pod strážnými wermachtu budovali přímo ve městě bunkry pro
protitanková děla. V kárném táboře nám bylo všechno odebrá-
no, - Kentkarty, peníze, potravinové lístky, ošacení - a ponechá-
no jen nejnutnější oblečení. Válečná fronta se stále přibližovala
k Olomouci. 1. května, když jsme se vraceli ze šichty k obědu,
čekalo nás velké překvapení. Okna věznice byla všechna ote-
vřena a v nich naši strážci opilí volali: „Hitler kaput!“ tj. zniče-

5 / 2015 27

Historie !

Jaro 1945 - mládež totálně nasazená 
na budování zákopových prací na severní Moravě

(Pokračování článku z Roštu 3/2015. Několik vzpomínek, jak jsme utíkali před blížící se frontou.)



ný. Nahnali nás do věznice a předali nám všechny naše věci
s oznámením, že tábor je zrušen a můžeme ihned odejít. Od-
jet jsme však domů nemohli, protože v Olomouci bylo vyhláše-
no stanné právo a na nádraží se střílelo, neboR tam přijel vlak
s partyzány od Přerova. Vrátili jsme se proto do našeho pů-
vodního tábora v Týnečku. Podařilo se nám odjet z Olomouce
s dalšími uprchlíky před frontou až 4. května.Vlak zastavil až
v Kolíně a domů jsme se dostali teprve v ranních hodinách
5. května 1945.“ To byly vzpomínky posledních žijících zákop-
níků J. Ruta a M. Brebery na jaro 1945. 

V dubnu 1995, tedy po padesáti letech již jako důchodci,
jsme si udělali výlet do míst našeho nuceného nasazení v se-

stavě J. Rut, J. Bulušek, M. Brebera a MVDr. V. Jarolím. Samozřej-
mě, že za 50 let se tam mnoho změnilo a chvilku nám trvalo,
než jsme se zorientovali. Našli jsme školu, kde jsme byli uby-
továni, a byli mile překvapeni, když jsme čistě náhodou potka-
li místní občanku, která byla také nasazena v lágru do kuchy-
ně. Záhy se objevili pamětníci té doby, kteří byli také nasazeni
na zákopové práce. A tak jsme strávili odpoledne ve vzpo-
mínkách na válečná léta v místním hostinci, který jsme před
50 lety také navštěvovali. Probrali jsme vše, co se na jaře a v kvě-
tu 1945 v Týnečku událo, a jak byla osvobozena Olomouc až
8. května čtvrtým ukrajinským frontem a první čs. samostat-
nou tankovou brigádou v SSSR. Samozřejmě jsme se také po-
dívali na naše pracoviště, ale terén byl již zcela zarostlý vyso-
kými stromy a po zákopech ani památka. 

M. Brebera
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Dobrý den, vážení čtenáři. Dnes si bu-
deme vařit levně a zdravě. 

Zelná polévka s rajčetem a paprikou
Co budete potřebovat: bílé zelí, dvě vět-
ší rajčata, jeden paprikový lusk, cibu-
li, sádlo, hladkou mouku na zahuš-
tění, kostku zeleninového bujónu, sůl,
mletý pepř. 
Postup: na sádle zpěňte jemně naseka-
nou cibulku, do ní přidejte na nudličky po-
krájené zelí a papriku. Rajčata sloupněte
a pokrájejte na malé kostičky. Vše duste
ve vlastní šRávě. Po vyvaření většiny teku-
tiny zaprašte moukou, dobře promíchej-
te, zalijte vodou a přidejte kostku bujónu.
Vařte do úplného změknutí zeleniny. Na
závěr dochuRte dle vaší chuti.

Kapustová polévka s hlívou
Co budete potřebovat: čerstvou kapus-
tu, hlívu ústřičnou (žampiony), cibuli,
sádlo, hladkou mouku na zahuštění,
sladkou smetanu, ostřejší klobásu (ne-
musí být), drcený kmín, mletý pepř, sůl,

mletou sladkou papriku (nemusí být),
na kostičky pokrájené syrové brambory.
Postup: na sádle zpěňte cibulku, přidej-
te na nudličky pokrájenou hlívu a krátce
orestujte. Přidejte kmín, trochu soli a na
kolečka pokrájenou klobásu, promíchej-
te. Podlijte vodou (raději vývarem), přidej-
te brambory a na nudličky pokrájenou
kapustu. Vařte do jejich změknutí. Na
závěr ve smetaně rozkvedlejte mouku
a vlijte do polévky. Nezapomeňte míchat!
Pro zvýraznění chuti přidejte lžičku pa-
priky. 10 minut ještě povařte. DochuRte
si dle vlastní chuti solí a pepřem. 

Zelné závitky se šunkou
Co budete potřebovat: několik velkých
listů bílého zelí, rýži, šunku, anglickou
slaninu, vajíčko, cibuli, máslo (olivo-
vý olej) na smažení, sůl, mletý pepř,
ostrý kečup. 
Postup: listy zelí spařte ve vroucí osolené
vodě tak, až jsou zcela ohebné, sceqte
a nechte okapat. Rýži uvařte do polo-
měkka. Na pánvičce rozpusRte na drob-

no pokrájenou slaninu (může být i vo-
ňavý špek), přidejte cibuli a dosklovata ji
osmažte. Směs vmíchejte spolu s pokrá-
jenou šunkou do rýže a vše duste do
změknutí rýže. Odstavte z ohně a nech-
te mírně vychladnout. Pak přidejte vajíč-
ko, dle chuti dosolte a opepřete. Zelné
listy si rozložte na prkénko. Silná žebra
vykrojte, ostatní rozklepejte paličkou na
maso. Na takto připravené listy rozložte
rýžovou směs a zabalte. V kastrolu roz-
pusRte velkou lžíci másla (olivového ole-
je) a pod pokličkou zelné listy krátce po-
duste (10 minut). Podušené závitky na
talíři pokapejte kečupem a máslem po
dušení závitků. 

Ředkvičkový salát s cibulkou
a jogurtem
Co budete potřebovat: svazek ředkvi-
ček, dvě jarní cibulky i s natí, kelímek
bílého jogurtu, sůl, mletý pepř, lžičku
cukru, lžičku citronové šzávy (octa).
Postup: pečlivě omyté ředkvičky a cibul-
ky nakrájejte na jemné plátky, promíchej-
te s jogurtem, přisolte, připepřete, ocu-
krujte, zalijte citrónovou šRávou. Nechte
v chladničce hodinku odpočinout. 
Dobrou chuR!                  Pavel Culek
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Kulinářské okénko !

V letošním roce 2015 se nám sešla krátce po sobě tři vý-
znamná výročí, která mají jedno společné, že se všechna živě
dotýkají lidského svědomí.

Dne 24. 4. jsme vzpomněli Světového dne Arménů, což je
den, v němž si arménský národ spolu se světovou kulturní ve-
řejností připomíná výročí své genocidy. Po vypuknutí 1. světo-
vé války vstoupilo Turecko na podzim 1914 do války na straně
Německa. V roce následujícím muselo čelit náporu na třech
frontách, přičemž Rusko postupovalo přes Kavkaz na území
severního Turecka. To vzbudilo naděje arménského obyvatel-
stva, že se spojí s ruskou armádou a že jim válka přinese vy-
svobození z turecké nadvlády. Tento možný scénář vyvolal
v Istanbulu zděšení a tehdejší ministr války Enver Paša vydal
24. 4. 1915, tedy právě před sto lety, rozkaz přesunout veške-
ré arménské obyvatelstvo na území dnešní Sýrie. Tento napro-
sto nepřipravený přesun se zvrhl ve vraždění, které si podle
střízlivých odhadů vyžádalo milion a podle horních odhadů až
1,5 milionu zabitých Arménů. Všichni přátelé Arménie budou
toho dne duchem v Jerevanu, kde proběhnou obřady u památ-
níku zbudovaným tehdejším obětem.

Dne 8. 5. 1945 skončila bezpodmínečnou kapitulací Němec-
ka 2. světová válka. Bylo v našich nedávných dějinách nedobré,
že se válečná koalice států, která porazila hitlerovské Němec-
ko, rozpadla a zdůrazňoval se podíl buq jen sovětské armády,
kdy se ze západních letců a příslušníků odboje dělali téměř

zrádci, nebo naopak západních států, jakoby velkou část obě-
tí války netvořili sovětští vojáci. Odložme v den osvobození po-
litiku stranou a uctěme památku všech, kdo se zasloužili o naši
svobodu. Mysleme na padlé vojáky bojujících armád i přísluš-
níky zahraničního exilu, kteří se po letech 1938-1939 zaslou-
žili o zachování kontinuity a zachování existence našeho státu.

Před 600 lety, dne 6. 7. 1415 byl ve švýcarském městě Kost-
nici upálen rektor pražské Karlovy university a kněz M. Jan Hus.
Bude určitě ještě příležitost připomenout si toto výročí podrob-
něji. Jeho smrt se stala součástí odvěkého zápasu mezi lidským
poznáním a svědomím, které velí na poznané pravdě setrvat,
a vnější autoritou, která svým požadavkem na bezpodmíneč-
nou poslušnost svobodné myšlení umrtvuje.

Miloš Hübner

Jménem staršovstva sboru děkuji Městskému úřadu v Pře-
louči za dar 50 000 Kč určený na zvelebení areálu našeho
kostela. V loňském roce jsme z těchto peněz opravili vstupní
schodiště do kostela. Vážíme si tohoto daru jako projevu zájmu
jak o estetickou stránku okolí našeho kostela, tak o bezpečnost
okolojdoucích.

Miloš Hübner
farář sboru Českobratrské církve evangelické v Přelouči

K letošním výročím

Poděkování

Kulinářské okénko



Po článku v minulém čísle Roštu, kdy jsme jeho čtenářům
přiblížili úspěšně zvládnutý závěr sezóny áčka mužů v divizi,
se v aktuálním čísle zaměříme na týmy juniorů a dorostu. Ty to-
tiž hrály minulý měsíc na domácí palubovce v Přelouči a záro-
veň to byly pro juniory poslední 2 zápasy sezóny a pro dorost
pak předposlední zápasy před závěrečným turnajem ve Skut-
či, který se uskutečnil poslední víkend v dubnu (proběhl až po
uzávěrce Roštu).    

Orel Přelouč - junioři
FBC Trutnov 6:5 (1:1, 4:0, 1:4),
FbK Svitavy 5:4 (1:1, 0:2, 4:1).

Poslední 2 zápasy juniorky proběhly v domácí hale v sobo-
tu 11. dubna a oba byly dramatické až do konce - i když z po-
hledu domácích pokaždé v opačné roli, naštěstí vždy se stejným
výsledkem.

Nejprve v zápase se čtvrtým celkem tabulky (Přelouč byla
a nakonec i zůstala celkově na místě třetím) si totiž vypraco-
val domácí tým v prvních 2 třetinách a na začátku 3. třetiny
solidní vedení o 5 gólů, ale jak už to tak ve florbalu bývá, ani
takové vedení nezaručuje jisté vítězství… Soupeř z Trutnova
snížil v čase 6:52 v poslední třetině na 2:6 a rázem začal zkou-
šet všechno možné i nemožné, aby zápas ještě zdramatizoval.
Nakonec se mu to i povedlo, ale domácí juniorka mu již s vět-
ším přehledem odehranými posledními 2 minutami zápasu na-
štěstí více nedovolila, než snížit na rozdíl 1 gólu.

V úplně posledním zápase sezóny to pak bylo z pohledu do-
mácích zcela naopak. Nejprve se totiž několikrát prosadili hos-
té ze Svitav, kteří celkově v lize juniorů skončili nad Přeloučí na
2. místě, a na začátku 3. třetiny vedli už 4:1. Junioři Orla ale po-
dobně jako Trutnov nehodlali složit zbraně a mohutným fini-
šem, ke kterému zavelel snížením na 2:4 a obrat pak dokonal
vítězným gólem Radek Mareš, nakonec strhli vítězství v tomto
prestižním souboji na svou stranu 2 a půl minuty před koncem.
Nic na tom již nezměnila ani závěrečná power play Svitav. 

Celkově k celé sezóně juniorů je pak na závěr možno do-
dat, že výsledné 3. místo ve 3. lize juniorů je solidním zákla-
dem pro příští rok, kdy drtivá většina hráčů v týmu ještě bude

hrát 1 rok za juniory, a budou tak moci své čerstvě nabyté zku-
šenosti z této soutěže „prodat“ v souboji o vítězství v této lize.

Nejlepších 5 hráčů ve statistikách kanadského bodování tý-
mu - 1. Jan Školník 33 bodů (20 gólů + 13 asistencí) - celko-
vě v lize 5. místo, 2. Radim Křinka 28 (13+15) - 13, 3. Jakub
Huška 27 (18+9) - 14, 4. Radek Mareš - nejlepší obránce:
26 (14+12) - 16, 5. Daniel Pitřík - obránce: 24 (16+8) - 18.

Gólman Miloš Kot odchytal nejvíce vítězných zápasů v ce-
lé lize - celkem 12.

Orel Přelouč - dorost
Orel Rtyně v Podkrkonoší 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
FBK Piráti Sokol Chrudim 9:4 (2:2, 5:0, 2:2)

Předposlední 2 zápasy dorostu sehráli mladí Orlové na ve-
likonoční Bílou sobotu 4. dubna doma v Přelouči. A nutno do-
dat, že nejen výsledky, ale i předvedenou hrou potěšili diváky
a zejména divačky v hledišti ☺. 

Přestože se od začátku soutěže v září loňského roku pohy-

bovali až na 12. místě třináctičlenné ligy dorostu, potvrdili na
domácím hřišti stoupající výkonnost z jarní části a zejména
z konce sezóny, a doma dokázali porazit celky, které byly v ta-
bulce před nimi.

A nutno dodat, že nejen výsledkově, ale i herně předčili svo-
je soupeře ze Rtyně i Chrudimi. V obou zápasech si permanent-
ním tlakem na soupeře a precizní obranou vytvářeli možnosti
k rychlým protiútokům a na rozdíl od podzimu pak dokázali
i vytvořené šance proměňovat.

V derby s Orlem Rtyně se výborným výkonem předvedl vě-
kem ještě starší žák Martin Křinka na pozici obránce, který
byl i nejproduktivnějším hráčem týmu v tomto zápase s 2 góly
a 1 asistencí.

V zápasu s tradičním rivalem Chrudimí pak zase byli nej-
produktivnější pro změnu oba centři týmu, a to Tomáš Novák
a kapitán týmu Pepa Samek, kteří vsítili oba hattrick. Z pozice
obránce pak účinně podporoval útok i Lukáš Jedlička s 2 asis-
tencemi a 1 gólem.

Před posledními 2 zápasy v lize se tak díky důraznému fini-
ši dorostenci Orla posunuli právě před Orly ze Rtyně na 11. mís-

30 Přeloučský ROŠT

! Sport 

Orel Přelouč - oddíl florbalu
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Netradiční dětská soutěž nazvaná ,,HASIČSKÉ PIŠKVOR-
KY“ je každoroční akcí, která probíhá v Hlinsku. V letošním
roce se závody v hasičských dovednostech konaly v sobotu
21. 3. 2015 a družstva mladých hasičů ČHJ Přelouč na nich
samozřejmě nesměla chybět. Celkem se zúčastnilo 19 dětí,
1 družstvo přípravky (děti do 8 let), 1 družstvo mladších žáků
(děti do 12 let) a jedno družstvo starších žáků (děti do 16 let). 

Letos se všichni soutěžící utkali v těchto disciplínách: céčko-
spojovka, štafeta 3x15 m, štafeta dvojic (upravená pro tři soutě-

žící), uzlová štafeta a oblíbené lyžování (zástupci z každého
družstva byli připevněni k jednomu páru lyží a museli co nej-
rychleji projít připravenou dráhu). Všechny úkoly vždy plnili
pouze tři členové z každého týmu. 

Přeloučští hasiči si opět vedli velmi dobře a jejich umís-
tění bylo následovné: 
Přípravka - 3. místo z celkového počtu 10 družstev
Mladší žáci - 7. pozice z celkového počtu 13 družstev 
Starší žáci - 9. místo z celkového počtu 20 družstev

Celá akce byla úspěšná a dětem se moc líbila. Doufejme,
že jim jejich nadšení a píle vydrží i nadále, neboR mají v le-
tošní sezóně před sebou ještě mnoho závodů a soutěží. 

Kolektiv vedoucích

to v tabulce a pokud vyhrají i zbylé 2 zápasy s Vysokým Mý-
tem a FBK Jičín, mohou poskočit až na 8. místo, tedy těsně za
střed tabulky 2. ligy dorostu. Což by byl nečekaný úspěch týmu,
který se na podzim musel vyrovnat s ukončením aktivní hráč-
ské florbalové činnosti hned u svých 3 nejproduktivnějších hrá-
čů z let minulých a musel tak do svého týmu zapracovat i nej-
lepší starší žáky oddílu.

V měsíci květnu už jsou všechny soutěže České florbalové
unie ukončeny a tak fanouškům florbalu již začaly florbalové

prázdniny. To se ale netýká hráčů a hráček oddílu, kteří pokra-
čují v tréninkovém procesu až do konce května a začátku čer-
vna. Zejména na pověstnou letní přípravu se mnozí z nich jis-
tě již netrpělivě těší ☺.

Jménem celého oddílu pak děkuji všem našim fanouš-
kům za podporu v sezóně právě skončené a těšíme se opět
nashledanou v městské sportovní hale v nové florbalové se-
zóně 2015/2016, na které se již v oddílu pečlivě začínáme při-
pravovat, a která odstartuje již v září letošního roku.

Mirek Kumstýř

Vysvitlo jarní sluníčko a na silnice
vyjeli nadšenci, vyznávající rychlé stroje
ovládané řídítky. Zima byla motoristům
už dlouhá a o to intenzivněji využívají
příjemného jarního počasí ke svým pro-
jížqkám. Je ale s podivem, že někteří si-
ce investují značné finance do nákupu
silného motocyklu, ale na druhou stra-
nu šetří na pořízení bezpečného vybave-
ní. K tomu několik rad. Oblečení kožené
či speciální textilní s ochrannými doplň-
ky, kombinované chrániči, rozhodně zmír-

ní následky pádu lépe, než rifle a mikina.
Také pantofle naboso, jak si někteří vy-
jedou v létě, způsobí více škody než užit-
ku. Pravda, v třicetistupňovém vedru se
jeví výhodněji. Boty by ale měly být pev-
né a sahat alespoň nad kotníky. Proto-
že motocyklista ovládá stroj i nohama,
měl by mít v botě cit na nártu a chodi-
dle. Rozhodně by noha v botě neměla mít
volnost, jakou má třeba v oněch pan-
toflích. Horní končetiny by si měl moto
řidič vždy chránit rukavicemi, které jsou

nepromokavé, ale zároveň s dobře větra-
nou dlaní; ideálně i s protektory. Takové
rukavice, mohou při banální nehodě od-
vrátit několika denní nepříjemnosti běž-
ného života spojeného se zraněním ru-
kou. A teq to nejdůležitější! Přilba! Vy-
bírejte raději těsnější, neboR se časem
vymačká a uvolní. Pak její použití není
bezpečné. Vhodné je pořídit si novou,
řekněme každých pět let. To, že je na mo-
tocyklu povinná, nemusím snad zmiňo-
vat. Svědomitý motorkář před jízdou ješ-
tě přidá chránič páteře. No a teq už jen
šRastnou cestu!

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

Za řídítky vybaven

HASIČSKÉ PIŠKVORKY

Jarní výlet 
pořádaný Sokolem Přelouč

ve čtvrtek dne 7. května 2015
Trasa výletu: zámek Mnichovo Hradiště, 

Želízy Čertovy hlavy, zámek Roztoky u Prahy.
Odjezd od sokolovny v 6.30 hodin!!

Cena zájezdu dospělí 300,- Kč 
a pro členy Sokola 280,- Kč. 

Přihlášky u br. Brebery č. tel. 466 953 293,
u ses. Bahníkové J. č. tel. 602 611 733
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Zprávy z KLASu
Dubnový program byl opravdu vrchovatý.

Celý předvelikonoční týden probíhala v prosto-
ru v bývalém úřadě Velikonoční výstava prací

členů i členek KLAS(u) a dětí z Volantu. Obsahovala tradiční
velikonoční ubrusy, výšivky, háčkované výrobky, ozdobené vý-
dunky, výrobky z papíru, sena, vlny, keramiky, floristické deko-
race a další. Vystavené výrobky byly neprodejné, potěšila nás
návštěva 125 dospělých a 90 dětí. Na dobrovolném vstupném
se vybralo 2 563 Kč. Volant o.p.s. obdržel 1708 Kč, KLAS si
ponechal 855 Kč, (t. j. 1/3) na pokrytí nákladů na materiál.

7. dubna jsme jeli na výlet do Ústí nad Orlicí. Toto hezké
město při příjezdu vlakem překvapí velkým staveništěm. Urči-
tě stojí za návštěvu ulice domků, v nichž bydleli textilní děl-
níci, nádherné čtvercové náměstí, budova Roškotova divadla
ve funkcionalistickém stylu. Všechny nadchla vila zakladate-
le textilní továrny ve městě pana Hernycha, v níž v současné
době sídlí muzeum. Vyvrcholením se stala cesta na Andrlův
Chlum ve výšce 559 metrů. Polovinu jsme absolvovali autobu-
sem a zbytek pěšky. Někteří se vydali zpátky podél křížové ces-
ty z 18. století.

Za výstup na rozhlednu vysokou 49 metrů jsme byli odmě-
něni nádherným rozhledem, milým posezením v restauraci hned
vedle. Všech 13 účastníků výletu bylo nadšeno jak programem,
tak i počasím. Anna Kubátová

Klub aktivní senior (KLAS)



Jezdecký festival 
v Lysé nad Labem

Dne 18. března 2015 byl zahájen
jezdecký festival v Lysé nad Labem. Jak
již bývá v naší škole zvykem, opět jsme
se této události mohli zúčastnit a pomo-
ci při organizaci závodů. 

V úterý 17. března jsme přijeli na vý-
staviště do Lysé. Byli jsme rozděleni na
různá stanoviště, někteří z nás pomáha-
li na kolbišti, jiní na pracovišti či na tribu-
nách. Hlavním úkolem tohoto dne bylo
připravení kolbiště pro skokovou soutěž,
kterou festival začínal.

Ve středu 18. března v devět hodin
ráno byla zahájena skoková soutěž Po-
nyhandicap, stupeň ZLP. Postupně se pře-
kážky zvyšovaly až na Cenu společnosti
Equiservis se stupněm L*. 

Ve čtvrtek opět probíhal parkur, ten-
tokrát to byla Cena společnosti Equiser-
vis, stupeň obtížnosti byl do 100 cm se
žolíkem. V poledne začalo finále zimní-
ho jezdeckého poháru, Cena Czech Equi-
strian Team, stupně Z. Opět se stupně
zvyšovaly až do úrovně L*. Den ukončilo
finále Jump and Drive Winter Tour 2015
s obtížností stupně S* a vítězem se stal
Petr Koželuh na koni Wouter. Ve večer-

ních hodinách jsme připravovali kolbiště
na páteční den, který byl jedním z nejná-
ročnějších. Konaly se totiž závody spře-
žení, drezúra i maratón.

Za zmínku rozhodně stojí naši repre-
zentanti z kladrubského hřebčína, Jiří Ne-
svačil jr. a Jiří Nesvačil sr. Jejich čtyřspře-
ží bylo nejrychlejší, ale oba dva dojeli
s chybou. Divákům se tato soutěž líbila
nejvíce. Na konci dne jsme připravovali
kolbiště pro voltiž, tzn., že jsme stavěli
malý drezurní obdélník. 

Sobotní program vyplnila tedy voltiž,
ale opět také parkur, ukázka „mini ma-
xů“, všestrannost, barokní ježdění, dámy
v sedle, paradrezura a představení ple-
menných hřebců z ERC Mnětice, kam
jezdíme mimo jiné na praxi, a Zemského
hřebčince Písek.

V neděli v brzkých ranních hodinách
jsme začali s drezurní soutěží. Jedním
z vítězů se také stal velmi slavný jezdec
Fabrizio Sigismondi na hřebci Trevis Jos-
po. Závěrečnou soutěží byla Velká cena
Czech Equistrian Team, kterou vyhrál Ja-
kub Novotný na koni Perry 1, jako jedi-
ný byl bezchybný a měl nejlepší čas. Po
ukončení festivalu jsme museli všech-
no uklidit, zkontrolovat a sbalit. Bylo to
velice náročné, ale moc jsme si to užili,
neboR jsme mohli vidět neuvěřitelné vý-
kony koní i jezdců. Za účast na této akci
děkujeme a těšíme se na příští festival.

Denisa Chloubová, Tomáš Jirák,
2. B

Zvyšování kvality počátečního vzdělávání realizací praktického vyučování
reg.číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0027

Příjemce podpory:
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340

Partneři projektu:
Střední zemědělská škola Písek 

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. Písek

Střední škola chovu koní a jezdectví
Kladruby nad Labem se zapojila 
do nového projektu v roce 2014

Projekt vychází z monitoringu školního prostředí zúčast-
něných škol. Výuka odborných předmětů bude zkvalitněna

využitím zřízených středisek praxe (např. cvičná stěna) a ino-
vací praktického vyučování. Žadatel v průběhu školního
roku 2014/2015 realizuje pro žáky střední odborné školy
výcvik praxe prostřednictvím spolupracujících partnerů a vy-
tvořením vlastního střediska praxe. Získá tak nové možnos-
ti pro realizaci praktického vyučování žáků školy. Výstupy
z praxe jsou navázány na konkrétní úkoly vyplývající z reál-
ných potřeb zaměstnavatelů, partnerů školy a spolupra-
cujících institucí. Cílovou skupinou jsou žáci naší a part-
nerských škol. Veškeré činnosti jsou uskutečňovány pod
dohledem odborných garantů, odborníků z praxe a zástup-
ců odborné veřejnosti. K naplňování zásady spojení teorie
a praxe ve výuce přispěje realizace odborných krátkodo-
bých praxí a zapojení odborníků z praxe i partnerů projek-
tu. Žáci SŠChKJ Kladruby nad Labem navštíví v rámci své
praxe Jezdecké středisko EQUITANA Martinice, Školní sta-
tek SZŠ v Písku a Hřebčinec Písek.
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STŘEDNÍ ŠKOLA CHOVU A KONÍ A JEZDECTVÍ
Kladruby nad Labem



Za dobu, co jsme se neozvali, se stalo mnoho věcí. Jed-
nou z nich je účast na Mistrovství Evropy ve Švýcarsku.
V Sempachu reprezentovali naši CHS hned tři ušáci - Ke-
vin, Ariel U Modrého jezera a Paul Walker. I přes všechny
distance a změněná pravidla vybojoval Kevin 23. místo
z 90 soutěžících!! Viděli jsme zde i jednu z největších výstav,
kde se směli vystavit pouze 2 chovní samci od jednoho cho-
vatele. Bylo zde přes 4000 králíků! V lednu 2015 jsme se
zúčastnili i závodu s názvem ,,TýnišRská laRka s Rexem“
věnovaného právě speciální výstavě králíků typu srsti REX.
Nanna vybojovala 2. místo v lehké rovince. Cleopatra si
s 60 centimetry odskočila na 4. místo a ve střední rovince
zaběhla nejrychlejší čas ze všech účastníků a to 12 překá-
žek za 12.07 sekund!! Arifee Jeriess ST Checkers Happiness
si vyzkoušela lehký parkur a obsadila 7. místo. Konec zimy
nám také přinesl nejednu ztrátu, přišli jsme o samečka
Luckyho a o 14 dní později nás opustila i samička Molly.
Chov byl doplněn samičkou Mailou a samečkem Smoukie
a během března se nám narodila spousta malých sportov-
ních králíčků, vlastně jsme odchovali 24 z 25 narozených
mláqat ve 4 vrzích s registrací sportovních králíků a rodo-
kmeny. Většina králíčků je k prodeji - na mazlení, králičí
hop i chov. Na začátku dubna jsme skákali na Velikonoč-
ní výstavě, která se dá označit za velmi úspěšnou. Králíci
si vyzkoušeli, jaké to je, skákat před lidmi a proběhly i pří-
pravky před závody. Naše výkonnost i aktivita se začala
prudce zvedat a my uvítáme i další lidi mezi chovateli. Vět-
šina lidí bere králičí hop jako legraci, ale za každé zvíře
neseme odpovědnost a zde končí legrace. V případě ja-
kýchkoli informací nás kontaktujte přes webové stránky:
chs-checkers-happiness.weebly.com

DĚKUJEME.
Nikola Čapková
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KRÁLIČÍ HOP - PŘELOUČ



OLD BOYS CUP 15
18. ročník turnaje hráčů starších 35 let. Informace o přihláškách
na http://preloucsko.com/jestrabi/
TERMÍN: SOBOTA 20. 6. 2015

TURNAJ O POHÁR LETNÍ POHODY
6. ročník. Informace o přihláškách týmů, které mají zájem na
http://preloucsko.com/jestrabi/
TERMÍN: SOBOTA 4. 7. 2015

PRÁZDNINOVÁ SHOW
Další turnaj, který má v letním období své místo. 
Týmy se mohou informovat na http://preloucsko.com/jestrabi/
TERMÍN: SOBOTA 1. 8. 2015

18. ROČNÍK - OLD BOYS CUP 15
V sobotu 20. 6. 2015 se na stadionu „Pod parkem“ usku-

teční 18. ročník Old boys cup (narození 1980 a níže + 1 hráč
mladší nad 100 kg + dívky nebo ženy v neomezeném množ-
ství starší 15 let) v hokejbale.

Na turnaj se může přihlásit jakýkoli tým, který splní všech-
ny kritéria turnaje.

Potvrzením účasti je zaplacení startovného 1 500 Kč. Mož-
nosti přihlášení a zaplacení jsou průběžně po telefonické do-
mluvě s kýmkoliv z vedení turnaje (Martin Šmíd 773 781 136,
Roman Štefanský 602 355 845, Libor Komůrka 773 781 146,
Vladimír Novotný 724 677 689), nebo nejpozději (!!!) osobně
v pondělí 15. 6. v 19:00 - 19:30 hodin na hokejbalovém
stadionu v klubovně, kdy se uzavře počet přihlášených týmů
a provede se rozlosování turnaje. Systém turnaje bude určen
dle počtu účastníků.

O rozlosování budou obeznámeny zástupci týmů e-mailem
na uvedenou adresu. Taktéž obdrží e-mailem soupisku (popří-
padě bude k dispozici ještě v hrací den u vedení turnaje), kte-
rou vyplněnou odevzdají před svým prvním zápasem. 

Dále budou poskytnuty informace k turnaji.
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Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, 
územní odbor Pardubice pořádá 

ve dnech 22. května a 23. května 2015 
od 9 do 13 hodin

Den otevřených dveří 
na centrální stanici Pardubice

Program Dne otevřených dveří
10.00 hodin - kynologická brigáda - vyhledávání osob, 

výcvik psů + lezci
10.30 hodin - ukázka disciplín TFA
11.00 hodin - vyprošDování zraněných osob z havarova-

ného vozidla
11.30 hodin - hašení hořícího automobilu
12.00 hodin - záchrana osoby pomocí AŽ 39 + lezci

Doprovodný program:
" Ve velkém stanu budou po celou dobu dne otevřených

dveří soutěže a kvízy pro děti.
" V garážích bude připravena laserová střelnice.
" V učebně v budově stanice budou promítány filmy

s preventivní tematikou. 
" V areálu hasičské stanice na ploše u zdravotnické zá-

chranné služby jsou připraveny další soutěže. 
" Představí se i vrtulník dron. 

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje 
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